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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-11-17 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 8 december 2021 kl. 17:00 
Plats: Elof Lindälvs gymnasium sal A67, salar för förmöten: A65, G14  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Fastställande av dagordning och 
val av justerare 
 

2020-00327  Förslag: Carita Boulwén (SD)  

2.  Information från 
kommunrevisionen angående 
granskning av kommunens 
interna kontroller för att 
motverka kvalificerade 
väldfärdsbrott 
 
Föredragande: Rolf-Arne 
Ullaeus och Erik Nerén kl. 
17:05-17:30 

2021-00268 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet. 

3.  Förvaltningsbudget 2022 
 
Föredragande: Johan Ronner 
och Andréas Mårtensson kl. 
17:30-17:45 

2021-00007  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad lägger 
informationen till handlingarna.  
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Ersättning fristående skolor 
2022 
 

2021-00263  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beslutar anta den framräknade ersättningen till 
fristående gymnasieskolor för 2022. Nämnden anser 
även att särskilda skäl föreligger då Förvaltningen 
för Gymnasium & Arbetsmarknads budget- och 
resursfördelningsmodell inte är anpassad efter 
enskilda kostnadsslag. Bidraget kan därför inte 
redovisas på alla kostnadsslag utan det finns endast 
möjlighet att urskilja hur lokalkostnadsersättning, 
administrationsschablonen och 
momskompensationen har beräknats. Därmed finns 
enbart möjlighet att uppfylla minimikraven för 
redovisning enligt bidragsreglerna.   

5.  Uppföljning av systematiskt 
kvalitetsarbete 2020/2021 - 
Gymnasieskolan och 
Gymnasiesärskolan 
 

2021-00265  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.    

Julfika ca kl. 18:00-18:45 

6.  Sammanträdestider för Nämnd 
och individutskott, Gymnasium 
& Arbetsmarknad 2022 
 

2021-00264  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
fastställer tidplan för sammanträden och 
planeringsdagar 2022. 

    

7.  Revidering av 
delegeringsförteckning för 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 
 

2018-00009  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar 
nämndens reviderade delegeringsförteckning daterad 
2021-12-08. 

8.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00003  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-11-01 - 2021-11-30.    
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Inkomna skrivelser till 
ledamöter och ersättare i 
nämnden 

2021-00005 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet. 

10.  Fyllnadsval till programråd 2021-00269 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser 
Max Ramström (M) som ledamot till programråden 
för El- och energiprogrammet samt Hotell- och 
turismprogrammet. 

11.  Återrapportering från ledamöter 
för programråd 

2021-00019 Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.  

12.  Förvaltningschefen informerar  
 

2020-00325  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.    

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-11-26 
Diarienummer 

GA 2021-00007 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förvaltningsbudget 2022 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad gav den 13 oktober 2021 förvaltningschefen i uppdrag att 
upprätta Förvaltningsbudget för 2022. 
Förvaltningschefen har upprättat en preliminär Förvaltningsbudget för 2022 i vilken förvaltningen 
beskriver verksamhet- och ekonomisk planering för nästkommande år, adressering av nämndens 
resultatmål samt direktiv till respektive verksamhet samt aktiviteter kopplat till dessa. I 
förvaltningsbudget 2022 beskrivs även den ekonomiska fördelningen. Beslut om förvaltningsbudget 
tar förvaltningschefen efter samverkan i december. Vid eventuellt förändring informeras nämnden om 
denna.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-26 

Förvaltningsbudget 2022 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer Gymnasium & Arbetsmarknad 

Verksamhetsstöd & utveckling, Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

 

Johan Ronner  

Controller     



   

 
 

Förvaltningsbudget 2022 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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1 Inledning 
Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell beslutar förvaltningschefen om internbudget men nämnden ska 
informeras om förvaltningsbudgeten för kommande år senast i december året innan. 

Förvaltningsbudgeten omfattar: 

 anslagsfördelning av ekonomin samt 
 genomförandeplan med aktiviteter kopplade till nämndens mål och direktiv 
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2 Ekonomi 

2.1 Förvaltningsbudget 
  

Ramfördelning/ 
anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Gemensam verksamhet -36 649 -40 332 -42 029 

Gymnasieverksamhet -402 698 -422 419 -433 946 

Vuxenutbildning -27 903 -26 578 -29 905 

Arbetsmarknad -17 202 -18 240 -19 033 

Etablering -14 938 -11 671 -8 741 

Ekonomiskt bistånd -45 268 -45 001 -44 594 

Summa -544 658 -564 241 -578 248 

Kommentar till ramfördelning driftbudget 
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudgeten 2022 och plan 2023-2024. 

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 2022-2026. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 § 96 att tilldela nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (GA) 
578 247 tkr varav f.n. 81 984 tkr avser interna kostnader för tjänsteköp från förvaltningen för Service. Justering 
av internhandeln med Service görs med indexuppräkning samt eventuella volymförändringar som görs av 
förvaltningen. De interna kostnader och intäkter som ingår i ramen är nu 4 240 och avser interna 
överenskommelser mellan Kultur & Fritid och Förskola & Grundskola. 

Den tilldelade budgetramen innehåller medel för volymökningar. För att fastställa vilka volymer nämnden 
kommer att ha för budgetåret 2022 görs beräkningar med befolkningsprognos som underlag. Det är antalet 
elever i gymnasieutbildning och vuxenutbildning som är nämndens ansvar. Beräkning av volymförändringar har 
gjorts utifrån enhetskostnad per invånare inom Gymnasium & Arbetsmarknad. Volymuppräkningen för 
utbildning i gymnasieskolan har skett med en beräkningsfaktor av 82,7 procent per elev 16–19 år. 
Volymuppräkningen för vuxenutbildning har gjorts med en beräkningsfaktor av 1,5 procent av 20–64 år. 

Nämnden fastställer budget per verksamhet. Därigenom anger nämnden vilka budgetramar som ska gälla under 
det kommande budgetåret på verksamhetsnivå. I förvaltningsbudgeten har dessa ramar brutits ner på enhetsnivå. 

Budgetansvar 

Budgetansvaret inom nämnden ligger på förvaltningschef, verksamhetschef samt respektive enhetschef och 
rektor. 

Resursfördelning 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fördelar ramarna till verksamheterna utifrån en 
resursfördelningsmodell som till största delen utgår från tidigare års budget och hur tilldelningen till nämnden 
skett i Kommunbudgeten. 

Gemensam verksamhet 

I gemensam verksamhet ingår nämndverksamhet, studie- och yrkesvägledning, gemensam verksamhet på 
Kompetenscentrum, övergripande verksamhet på gymnasiet samt Verksamhetsstöd & Utveckling. Budgeten för 
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dessa enheter beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för pris- och viss löneuppräkning och 
organisatoriska förändringar. 

Från den 1 januari 2022 har förvaltningen sagt upp lokalen på plan 3 på Södra Torggatan 16. Förvaltningen 
kommer därmed få en lägre ram som motsvarar hyran. 

Gymnasieverksamhet 
Gymnasieverksamheten består av gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, både i kommunal regi och 
interkommunal handel samt friskolebidrag. Budgeten för gymnasieutbildning justeras årligen med 
volymförändring i åldern 16 - 19 år med tillägg för pris- och löneuppräkning. De kommunala gymnasieskolorna, 
Beda Hallbergs gymnasium, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium ersätts med en elevpeng vilken 
varierar i belopp beroende på vilket program eleven läser. Elevtalen per program och skolenhet budgeteras 
under hösten föregående år och stäms sedan av månadsvis under budgetåret och vid årets slut görs en slutgiltig 
avstämning i skolenheternas bokslut. Elevpengens storlek fastställs inför varje budgetår och tillägg för pris- och 
löneuppräkning görs därför inte under året. 

För år 2022 har elevpengen räknats upp med 2,074 % när det gäller personal och drift på programmet. För 
övergripande kostnader (lokaler, skolmåltider, SYV) får programmen budget för faktiska kostnader. För år 2021 
fick förvaltningen räkna ned programpengen med 2,5% på grund av de ekonomiska förutsättnings som då fanns. 

Gymnasiesärskolans budget för respektive skola beräknas dels utifrån antal elever och dels utifrån elevernas 
behov av stöd och hjälp med bland annat kommunikation, förflyttning, måltider och aktiviteter 

De kommunala skolorna har efter att programpengen delats ut inför 2022 fördelat om delar av sina resurser 
utifrån elevernas olika förutsättningar för att skapa likvärdiga förutsättningar för programmen. De 
bakgrundsfaktorer som modellen innehåller är; meritvärde åk 9, ej godkända ämnen åk 9, ekonomiskt bistånd, 
utbildningsnivå, boende, inkomst och programtyp. Modellen är väl beprövad och stämmer väl överens med råd 
från SKR och har stor träffsäkerhet. Modellen började användas 2018 och godkändes i Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn samma år. För varje program skattas andel elever som inte förväntas nå grundläggande 
högskolebehörighet inom fyra år. Varje program jämförs med kommungenomsnittet för de kommunala skolorna 
och tilldelas ett indexvärde och utifrån dessa fördelas sedan en del av programpengarna om (2022; 10 %). 

Budgeten för interkommunal ersättning och friskolebidrag beräknas på liknande sätt som budgeten för de 
kommunala gymnasieskolorna med elevpeng och en prognos över antalet elever på respektive program. 
Programpengen för personal och drift på programmen följer GR- prislistan och de övergripande kostnaderna 
fördelas ut på eleverna på programmen och ersättningen till de fristående skolorna blir utifrån faktiska kostnader 
per elev. För interkommunal ersättning beräknas dels antalet elever från annan kommun som studerar i en 
kommunal gymnasieskola i Kungsbacka och dels antalet elever från Kungsbacka som studerar i en skola i en 
annan kommun eller region. 

Tilläggsbelopp för elever i behov av omfattande särskilt stöd kan efter bedömning finnas tillgängligt för elever 
både i fristående och kommunala gymnasieskolor. 

För 2022 finns i ramen för gymnasieverksamhet 5 786 tkr för ökat elevtal i verksamheterna. I ramen för år 2022 
finns även ett extra tillägg på 2 962 tkr för att möta de utmaningar som finns med fler elever i åldern 16-19 år. 

  

Vuxenutbildningsverksamhet 
Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Komvux som särskild 
utbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildning. Vuxenutbildningens budget justeras även den 
årligen med volymförändring i ålderskategorin 20-65 år och tillägg görs för pris- och löneuppräkning. Den 
gymnasiala vuxenutbildningen, Svenska för invandrare (SFI) samt Svenska som andraspråk (SAS) som utförs 
av externa aktörer ersätts enligt prislistan för vuxenutbildningen. Ersättningen fastställs och justeras av nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
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För 2022 finns i ramen för vuxenutbildningsverksamhet 138 tkr för ökat elevantal i verksamheterna. Inför 
budget 2022 har ramen för SFI ökat med 2 800 tkr som flyttats från etablering. Justeringen görs för att 
kompensera SFI för minskade ersättningar från Migrationsverket med motsvarande belopp. 

För Yrkeshögskolans del finansieras verksamheten med intäkter från Yrkeshögskolemyndigheten. Kommunen 
har tidigare år finansierat kapitalkostnader som funnits kvar efter de investeringar som gjordes i Alléskolan som 
YH sedan fick lämna strax efter. Dessa är nu helt avskrivna och YH:s budget blir därmed 0 kr. 

Enheten för arbetsmarknad 

Enheten för Arbetsmarknads budget beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för pris- och 
löneuppräkning och eventuella organisatoriska förändringar. För 2022 har arbetsmarknad fått utökad ram med 
1 066 tkr för resursjobb. Detta finansieras genom att minska ramen för ekonomiskt bistånd. För verksamhetsåret 
2022 görs ytterligare en justering med en minskning av ramen med 540 tkr, då det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) har flyttats från arbetsmarknad till gemensam verksamhet. 

Enheten för etablering 

Budgeten för mottagande av nyanlända, etableringsenheten, beräknas i två delar. Den första delen är den 
ersättning vi beräknas få från Migrationsverket för mottagande av nyanlända. Budgeten för etableringsenheten, 
när det gäller verksamheten som avser mottagande av nyanlända, bygger på styrprincipen att enheten ska klara 
sina kostnader inom ramen för de intäkter som vi får från Migrationsverket. Denna ersättning ska även 
finansiera kostnader för kompletterande försörjningsstöd till personer inom etableringsansvaret. 

Budgeten för den andra delen av etableringsenheten, verksamheten för ensamkommande barn i egen regi 
beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för prisjusteringar och löneökningar. Budgeten har även 
justerats ned på grund av minskad personalkostnad till följd av färre ungdomar i stödboende i egen regi. 

Enheten för myndighet 
Budgeten för ekonomiskt bistånd beräknas utifrån föregående års budget med tillägg för prisjusteringar och 
löneökningar. I budgeten ingår kostnader för myndighetshandläggare och utbetalning av försörjningsstöd. Här 
ligger även kostnaderna för ensamkommande barn placerade på externa boenden. Inför budget 2022 har 
2 800 tkr flyttats till vuxenutbildningen och 300 tkr har flyttats till gemensam verksamhet då köp av externa 
plaster har minskat kraftigt. 

Förvaltningsbudget 2022 

Beviljad ram har fördelats mellan verksamheterna enligt nedanstående tabell: 

  

  2021 2022 

Centralt 35 925 36 940 

Interkommunal ersättning 83 480 88 402 

Aranäs, Lindälv och Beda 327 749 333 781 

Kompetenscentrum gemensamt 8 947 8 684 

Vuxnas lärande 25 705 29 728 

Yrkeshögskolan 310 0 

Vägledning 7 463 8 415 

Arbetsmarknad 18 172 18 966 

Etablering 3 595 3 455 
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  2021 2022 

Ekonomiskt bistånd 52 894 49 877 

Summa 564 241 578 248 

  

2.2 Investeringsbudget 
Nämndens fördelning av investeringsbudget 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-26 

Löpande investeringar -5 076 -6 340 -6 340 -6 340 -19 020 

Summa -5 076 -6 340 -6 340 -6 340 -19 020 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-08 § 96 att fastställa investeringsbudgeten för år 2020 till 6 340 tkr för 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Fördelningen av investeringsbudgeten till respektive verksamhet beslutas av förvaltningschefen och redovisas i 
en femårig investeringsplan. Budgetansvar ligger på respektive verksamhetschef. 

Förvaltningens fördelning av investeringsbudget 

Investeringar Budget 2021 Budget 2022 

Aranäs, Lindälv och Beda 5 640 6 140 

Kompetenscentrum 700 200 

Övergripande 0 0 

Summa 6 340 6 340 

Investeringsbudget 2022 
Beviljad ram har fördelats mellan verksamheterna enligt ovanstående tabell. 
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3 Genomförandeplan 
Förvaltningarna tar hand om nämndmålen och skapar genomförandeplaner för sina verksamheter och enheter i 
förvaltningsbudgeten. Vi samarbetar utifrån perspektivet ”Ett Kungsbacka” för att kunna fortsätta erbjuda bästa 
möjliga service och tjänster med de resurser vi har även i framtiden. 

Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

En attraktiv kommun att 
bo, verka och vistas i 

Kungsbacka har 
välkomnande och 
trygga miljöer. 

 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Bemötande, tillit och 
säkerhet 
 

En hållbar utveckling och 
en hälsosam miljö 

Unga i Kungsbacka 
mår bra såväl fysiskt 
som psykiskt. 

Främja välmående 
Eleverna i Kungsbackas 
gymnasieskolor ska må 
väl. 

Gymnasiets 
priomålsområde 
- Välmående 
 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Välmående (Den breda 
vägledningen) 
 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess, 
inriktning KAA 
 

Bästa företagsklimatet i 
Västsverige 

Kommunen är en 
möjliggörare för 
entreprenörer och 
företagsamma 
människor. 

 

Gymnasieskolans 
priomålsområde - Skola-
Omvärld 
 

I Kungsbacka får vi 
nya arbetstillfällen 
och snabb etablering 
både för individer och 
företag genom 
samverkan mellan 
näringsliv och 
utbildning. 

 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess, 
inriktning samverkan 
 

I Kungsbacka utvecklas 
vi hela livet 

Barn och ungdomar 
utvecklas för att nå 
sin fulla kapacitet och 
god självkänsla. 

En likvärdig skola med 
högre genomsnittligt 
meritvärde. 
Nyttja varje individs fulla 
potential i syfte att 
åstadkomma en likvärdig 
skola med högre 
genomsnittligt meritvärde. 

Aktiviteter i 
huvudmannens 
genomförandeplan från 
uppföljning av 
gymnasieskolans 
systematiska 
kvalitetsarbete läsåret 
2020/2021 
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Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

I Kungsbacka stärks 
individens och 
familjens egen 
förmåga att ta hand 
om sitt liv. 

Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess 
Nyttja varje individs fulla 
potential i syfte att stärka 
individens egen förmåga 
att komma i 
egenförsörjning 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess 
Inriktning mot målet 
"Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess" 

Ungdomar till 
självförsörjning 
Förvaltningen skall 
utveckla arbetssätt och 
innovativa lösningar som 
nyttja ungdomars fulla 
potential så att fler har 
möjlighet att komma i 
självförsörjning. 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess, 
inriktning KAA 
 

Prioriterat initiativ 
- Stärka förmågan att ta 
ansvar för sitt liv 
Ny målgrupp Ungdomar 

Ett medskapande 
samhälle och öppen 
attityd 

I Kungsbacka skapar 
vi förutsättningar för 
invånare, kunder och 
företag att vara 
medskapande i att 
utforma det goda 
livet. 

 

Gymnasiets 
priomålsområde 
- Elevinflytande 
 

Invånare, företag och 
besökare känner sig 
alltid välkomna, 
sedda och korrekt 
bemötta i kontakt med 
kommunen. 

 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Bemötande, tillit och 
säkerhet 
 

Digitaliseringen gör 
att vi hittar smartare 
tjänster och 
effektivare arbetssätt. 

Digital mognad 
Förvaltningens förmåga 
att tillgodogöra sig 
nyttorna med 
digitalisering (Digital 
mognad) ska öka så att 
nya effektivare tjänster 
och lösningar för våra 
målgrupper utvecklas. 

Gymnasiets 
priomålsområde 
- Digitalisering - med 
inriktning utifrån Digital 
transformationsplan 
 

Kompetenscentrums 
priomålsområde 
- Digitalisering - med 
inriktning utifrån Digital 
transformationsplan 
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Kommunövergripande 
mål Fokusområden Nämndmål Aktiviteter 

Flexibel undervisning 
med ökat användande 
av olika digitala verktyg 
och arbetsformer. 
Förvaltningen skall 
fortsätta utveckla former 
för flexibel undervisning 
med ett ökat användande 
av digitala verktyg och 
arbetsformer. 

Gymnasiets 
priomålsområde 
- Digitalisering - med 
inriktning utifrån Digital 
transformationsplan 
 

 



 
 

Datum 

2021-12-01 
Diarienummer 

GA 2021-00263 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ersättning fristående skolor 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar anta den framräknade ersättningen till fristående 
gymnasieskolor för 2022. Nämnden anser även att särskilda skäl föreligger då Förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknads budget- och resursfördelningsmodell inte är anpassad efter enskilda 
kostnadsslag. Bidraget kan därför inte redovisas på alla kostnadsslag utan det finns endast möjlighet att 
urskilja hur lokalkostnadsersättning, administrationsschablonen och momskompensationen har 
beräknats. Därmed finns enbart möjlighet att uppfylla minimikraven för redovisning enligt 
bidragsreglerna.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har upprättat ett förslag gällande bidrag till fristående 
gymnasieskolor för 2022. Bidragen är beräknade utifrån skollagens (2010:800) bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående gymnasieskolor. Bidraget ska baseras på budget för kommande 
budgetår och delas upp i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration (schablon 3 %), mervärdesskatt (schablon 
6 %) och lokalkostnader.  Tilläggsbeloppet är sökbart och avser ersättning för extraordinära 
stödåtgärder för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning eller studiehandledning. Hemkommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. Beslut om eventuella tilläggsbelopp fattas löpande då 
ansökningarna har inkommit till kommunen.   
 
Grundbeloppen baseras på kommunens egen budget för de gymnasieprogram och inriktningar som 
bedrivs i egen regi. För de gymnasieprogram som inte finns i egen regi men som bedrivs inom 
Göteborgsregionen (GR) utbetalas detta belopp. För de gymnasieprogram som varken finns i egen regi 
eller inom GR utbetalas belopp enligt riksprislistan för 2022. Fristående gymnasieskolor som har 
program med lokal inriktning kommer att ersättas motsvarande en nationell inriktning på programmet 
med undantag för hantverksprogrammet. I de fall den lokala inriktningen för hantverksprogrammet 
finns inom GR används detta belopp i första hand och för övriga inriktningar så utbetalas belopp enligt 
riksprislistan 2022. Eftersom riksprislistan för 2022 inte är publicerad ännu så kommer listan över 
ersättningen till fristående gymnasieskolor att kompletteras så snart som möjligt.  Enligt 
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gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap 10 § ska en kommun som lämnar bidrag för en elev i en 
fristående skola kunna redovisa hur bidraget har beräknats, för den enskilda huvudmannen. Av 
redovisningen ska beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt framgå. Om det inte 
finns särskilda skäl, ska redovisningen även innehålla belopp för övriga kostnadsslag var för sig.  
 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads budget- och resursfördelningsmodell är inte 
anpassad efter enskilda kostnadsslag och därför finns det inte möjlighet att redovisa hur bidraget har 
beräknats för varje kostnadsslag för sig. Ett minimikrav i gymnasieförordningen är att kunna urskilja 
beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt.  Förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad anser att det endast finns möjlighet att redovisa beloppen enligt lokalkostnader, 
administration och mervärdesskatt samt övrigt grundbelopp och därmed uppfylla minimikraven för 
redovisning enligt bidragsreglerna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Ersättning fristående gymnasieskolor 2022 

 

 

Johan Ronner  

Controller     



Ersättning fristående gymnasieskolor 2022 - Kungsbacka

Program Grundbelopp Lokalkostnad Adm 3 % Moms 6 % Pris 2022

BA Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 exkl lärling 91 522 21 676 3 396 6 996 123 589 KBA

BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon Finns ej tillgänglig 

BAANL0L Bygg- och anläggningsprog, Anläggningsfordon Lärling åk 1-3 91 522 11 716 3 097 6 380 112 714 KBA

BAHUS Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad 91 522 21 676 3 396 6 996 123 589 KBA

BAHUS0L Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad Lärling åk 1-3 91 522 11 716 3 097 6 380 112 714 KBA

BAMAL Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri 92 000 28000 3600 7416 131016

BAMAL0L Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri lärling 91 522 11 716 3 097 6 380 112 714 KBA

BAMAR Bygg- och anläggningsprog, Mark o anläggning 92 000 28 000 3600 7416 131 016

BAMAR0L Bygg- och anläggningsprog, Mark o anläggning Lärling åk 1-3 91 522 11 716 3 097 6 380 112 714 KBA

BAPLA Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri 92 000 28 000 3600 7416 131 016

BAPLA0L Bygg- och anläggningsprogrammet, Plåtslageri Lärling åk 1-3 91 522 11 716 3 097 6 380 112 714 KBA

BF Barn- och fritidsprogrammet, år 1 exkl lärling 84 622 16 959 3 047 6 278 110 906 KBA

BFFRI Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa 84 622 16 959 3 047 6 278 110 906 KBA

BFFRI0L Barn- och fritidsprogrammet, Fritid och hälsa lärling 84 622 11 716 2 890 5 954 105 181 KBA

BFPED Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete 84 622 16 959 3 047 6 278 110 906 KBA

BFPED0L Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete Lärling åk 1-3 84 622 11 716 2 890 5 954 105 181 KBA

BFSOC Barn- och fritidsprogrammet, Socialt arbete 85 500 21 000 3 195 6 582 116 277

BFSOC0L Barn- och fritidsprogrammet, Socialt arbete lärling 84 622 11 716 2 890 5 954 105 181 KBA

EE El- och energiprogrammet, år 1 exkl lärling 84 832 28 074 3 387 6 978 123 271 KBA

EEAUT El- och energiprogrammet, Automation 84 832 28 074 3 387 6 978 123 271 KBA

EEDAT El- och energiprogrammet, Dator- o kommunikationsteknik 84 832 28 074 3 387 6 978 123 271 KBA

EEELT El- och energiprogrammet, Elteknik 84 832 28 074 3 387 6 978 123 271 KBA

EEENE El- och energiprogrammet, Energiteknik 84 832 28 074 3 387 6 978 123 271 KBA

EK Ekonomiprogrammet, år 1 60 871 12 419 2 199 4 529 80 018 KBA

EKEKO Ekonomiprogrammet, Ekonomi 60 871 12 419 2 199 4 529 80 018 KBA

EKJUR Ekonomiprogrammet, Juridik 60 871 12 419 2 199 4 529 80 018 KBA

ESBIL Estetiska programmet - Bild och formgivning 74 980 14 275 2 678 5 516 97 448 KBA

ESDAN Estetiska programmet - Dans 91 100 22 400 3 405 7 014 123 919

ESEST Estetiska programmet - Estetik och media 85 200 22 800 3 240 6 674 117 914

ESMUS Estetiska programmet - Musik 106 923 21 045 3 839 7 908 139 716 KBA

ESTEA Estetiska programmet - Teater 78 385 20 638 2 971 6 120 108 113 KBA

FT Fordons- och transportprogrammet, år 1 exkl lärling 88 988 37 661 3 799 7 827 138 276 KBA

FTGOD Fordons- och transportprog, Godshantering 94 300 58 500 4 584 9 443 166 827

FTGOD0L Fordons- och transportprog, Godshantering Lärling åk 1-3 94 300 58 500 4 584 9 443 166 827

FTKAR Fordons- och transportprog, Karosseri o lack 92 200 52 400 4 338 8 936 157 874

FTKAR0L Fordons- och transportprog, Karosseri o lack, lärling 91 912 11 716 3 109 6 404 113 141 KBA

FTLAS Fordons- och transportprog, Lastbil o mobila maskiner 87 653 37 661 3 759 7 744 136 817 KBA

FTPER Fordons- och transportprogrammet, Personbil 92 958 37 661 3 919 8 072 142 610 KBA

FTPER0L Fordons- och transportprogrammet, Personbil Lärling åk 1-3 92 958 11 716 3 140 6 469 114 283 KBA

FTTRA Fordons- och transportprogrammet, Transport 133 192 6 195 4 182 8 614 152 183 KBA

HA Handels- och administrationsprogrammet, år 1 exkl lärling 74 465 11 823 2 589 5 333 94 210 KBA

HAADM Handels- och administrationsprog, Administrativ service 75 400 17 800 2 796 5 760 101755,76

HAADM0L Handels- och administrationsprog, Administrativ service Lärling åk 1-3 74 465 11 716 2 585 5 326 94 092 KBA

HAHAN Handels- och administrationsprog, Handel 74 465 11 823 2 589 5 333 94 210 KBA

HAHAN0L Handels- och administrationsprog, Handel Lärling åk 1-3 74 465 11 716 2 585 5 326 94 092 KBA

HT Hotell- och turismprogrammet, år 1 exkl lärling 75 969 16 504 2 774 5 715 100 962 KBA

HTHOT Hotell- och turismprogrammet, Hotell 76 600 19 100 2 871 5 914 104 485

HTHOT0L Hotell- och turismprogrammet, Hotell, lärling 75 969 11 716 2 631 5 419 95 734 KBA

HTTUR Hotell- och turismprogrammet, Turism 75 969 16 504 2 774 5 715 100 962 KBA

HTTUR0L Hotell- och turismprogrammet, Turism Lärling åk 1-3 75 969 11 716 2 631 5 419 95 734 KBA

HU Humanistiska programmet, år 1 70 400 17 900 2 649 5 457 96 406

HUKUL Humanistiska programmet, Kultur 70 400 17 900 2 649 5 457 96 406

HUSPR Humanistiska programmet, Språk 70 400 17 900 2 649 5 457 96 406

HV Hantverksprogrammet Finns ej tillgänglig 

HVFIN Hantverksprogrammet - Finsnickeri Finns ej tillgänglig 

HVFLO0L Hantverksprogrammet - Florist lärling 92 401 11 716 3 123 6 434 113 674

HVFRI Hantverksprogrammet - Frisör 71 500 28 600 3 003 6 186 109 289

HVSTY Hantverksprogrammet - Hår- och makeupstylist 67 400 23 700 2 733 5 630 99 463

HVTEX Hantverksprogrammet - Textildesign 84 500 42 400 3 807 7 842 138 549

IB The International Baccalaureate Programme 80 564 13 704 2 828 5 826 102 922 KBA

IN Industritekniska programmet, år 1 exkl lärling 103 800 35 900 4191 8 633 152 524

INDRI Industritekniska programmet, Driftsäkerhet och underhåll 103 800 35 900 4191 8 633 152 524

INDRI0L Industritekniska prog, Driftsäkerhet och underhåll Lärling åk 1-3 102 190 11 716 3 417 7 039 124 362 KBA

INPRK Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik 102 190 11 716 3 417 7 039 124 362 KBA

INPRK0L Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik Lärling åk 1-3 102 190 11 716 3 417 7 039 124 362 KBA

INPRO Industritekniska programmet, Processteknik 103 800 35 900 4 191 8 633 152 524

INSVE Industritekniska programmet, Svetsteknik 103 800 35 900 4 191 8 633 152 524

INSVE0L Industritekniska programmet, Svetsteknik Lärling åk 1-3 103 800 11 716 3 465 7 139 126 120 KBA

NA Naturvetenskapsprogrammet, år 1 64 178 16 583 2 423 4 991 88 174 KBA

NANAS Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle 64 178 16 583 2 423 4 991 88 174 KBA

NANAT Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap 64 178 16 583 2 423 4 991 88 174 KBA

NB Naturbruksprogrammet exkl internat Region Halland 2014 Finns ej tillgänglig 

NB Naturbruksprogrammet inkl internat Region Halland 2014 Finns ej tillgänglig 

RL Restaurang och livsmedelsprogrammet, år 1 exkl lärling 91 340 55 474 4 404 9 073 160 292 KBA

RLBAG Restaurang och livsmedelsprog, Bageri o konditori 90 700 38 800 3 885 8 003 141 388

RLBAG0L Restaurang och livsmedelsprog, Bageri o konditori Lärling åk 1-3 91 340 11 716 3 092 6 369 112 516 KBA

RLFAR Restaurang och livsmedelsprog, Färskvaror o delikatesser 90 700 38 800 3 885 8 003 141 388

RLKOK Restaurang och livsmedelsprog, Kök och servering 91 340 55 474 4 404 9 073 160 292 KBA

RLKOK0L Restaurang och livsmedelsprog, Kök och servering Lärling åk 1-3 91 340 11 716 3 092 6 369 112 516 KBA

SA Samhällsvetenskapsprogrammet, år 1 62 445 13 242 2 271 4 677 82 634 KBA

SABET Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap 62 445 13 242 2 271 4 677 82 634 KBA

SAMED Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, info o kom 64 634 13 242 2 336 4 813 85 025 KBA

SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap 62 445 13 242 2 271 4 677 82 634 KBA

TE Teknikprogrammet, år 1 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

TEDES Teknikprogrammet, Design o produktionsutveckling 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

TEINF Teknikprogrammet, Informations- o medieteknik 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

TEPRO Teknikprogrammet, Produktionsteknik 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

TESAM Teknikprogrammet, Samhällsbyggande o miljö 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

TETEK Teknikprogrammet, Teknikvetenskap 67 394 14 980 2 471 5 091 89 935 KBA

VF VVS- och fastighetsprogrammet 88 300 28 000 3 489 7 187 126 976

VO Vård - och omsorgsprogrammet, år 1 exkl lärling 76 122 17 610 2 812 5 793 102 337 KBA

VOVAR Vård - och omsorgsprogrammet, Vård och omsorg 76 122 17 610 2 812 5 793 102 337 KBA

VOVAR0L Vård - och omsorgsprogrammet, Vård och omsorg Lärling åk 1-3 76 122 11 716 2 635 5 428 95 901 KBA

Tillägg för NIU-Nationellt godkänd idrottsutbildning, individuell idrott 18 500 1 110 19 610

Tillägg för NIU-Nationellt godkänd idrottsutbildning, lagidrott 15 400 924 16 324 KBA



 
 

Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 

GA 2021-00265 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 - Gymnasieskolan och 
Gymnasiesärskolan 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I skollagen finns det reglering om att alla huvudmän och skolenheter ska ha ett 
systematiskt kvalitetsarbete. Skolverkets allmänna råd om systematiskt 
kvalitetsarbete för skolväsendet ger tydligare beskrivning av hur arbetet bör ske på 
de olika nivåerna för att motsvara skollagens krav. 
 
I huvudmannens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete för Gymnasieskolan och 
Gymnasiesärskolan återfinns en beskrivning av de processer som möjliggör för 
huvudmannen att kunna ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Det finns också en 
beskrivning av resultat samt analyser och vilka förbättringsområden som 
identifierats. 
 
Som underlag till uppföljningen har bland annat respektive rektors dokumentation av 
sitt systematiska kvalitetsarbete använts. Resultat från analysgrupper med uppdrag 
att analysera skolenheternas uppföljningar ur ett helhetsperspektiv har också utgjort 
underlag till huvudmannens uppföljning. Analysgrupperna har bestått av rektorer, 
arbetslagsledare och utvecklingsledare. 
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har tillsammans med 
förvaltningsledning, skolledning, utvecklingsledare, en grupp av arbetslagsledare samt 
elever haft ett dialogtillfälle om uppföljningens resultat och åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 – Gymnasieskolan 

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 - Gymnasiesärskolan 

 

 

Andréas Mårtensson  

Utvecklingsledare     
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1 Målstyrning i Kungsbacka kommun 
I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en 
gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det 
är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och 
formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det 
ska göras i sina genomförandeplaner. 

Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat 
för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi 
vill om vi följer det som politikerna beslutat om. 
  

Det här är Kungsbackas styrmodell 
 

 
  
Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett 
uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en 
utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal 
prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är 
formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar 
leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje 
enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer 
att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. 
Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål 
som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna 
resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven 
beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att 
tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. 
Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss 
tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
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genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att 
följas upp i årsredovisningen. 
  

1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
I skollagen finns det reglering om att alla huvudmän och skolenheter ska ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
som ger tydligare beskrivning av hur arbetet bör ske på de olika nivåerna för att motsvara 
skollagens krav. 

Styrningen i förvaltningen utgår från beslutat årshjul med planering och uppföljning. 
Kommunfullmäktiges mål riktas till hela förvaltningen eller adresseras till specifika 
verksamheter. Adressat ansvarar för att ta fram en genomförandeplan för respektive mål, alt 
adresserar målet vidare i sin organisation. Adressat ansvarar också att vid delårsbokslut och 
årsbokslut rapportera hur man arbetat med målet, samt redovisa vilka resultat man uppnått. 
Nämnden får regelbundna rapporter vid sina sammanträden, ex betygsresultat och 
elevenkäter. En gång per år genomför nämnden en måldag. Där ges nämnden en fördjupad 
bild av måluppfyllelsen och strategiska områden från verksamheterna som underlag för 
kommande planering och målsättningar. 
Huvudprincipen är att rektor har ansvar för planering och uppföljning av de nationella målen. 
Varje rektor upprättar inför varje läsår en plan för skolenheten, en s.k. genomförandeplan. I 
denna ingår åtgärder för att öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen, att nå 
eventuella kommunfullmäktige mål samt nämndens resultatmål. 
I samband med läsårsavslutningen upprättar rektor en uppföljning av hur det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivits samt över vilka resultat och förslag till förbättringar som det lokala 
kvalitetsarbetet har lett fram till. 

Rektor bestämmer hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i praktiken på sin enhet och 
när de olika uppföljningarna och analyserna genomförs under läsåret. 

I huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet återfinns en beskrivning av 
de processer som möjliggör för huvudmannen att kunna ha ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Det finns också en beskrivning av resultat samt analyser och vilka förbättringsområden som 
identifierats. 

Som underlag till uppföljningen har bland annat respektive rektors dokumentation av sitt 
systematiska kvalitetsarbete använts. Resultat från analysgrupper med uppdrag att analysera 
skolenheternas uppföljningar ur ett helhetsperspektiv har också utgjort underlag till 
huvudmannens uppföljning. Analysgrupperna har bestått av rektorer, arbetslagsledare, studie- 
och yrkesvägledare samt utvecklingsledare. Även elevreferensgrupper har deltagit i 
analysarbetet. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har tillsammans med förvaltningsledning, 
skolledning, utvecklingsledare, en grupp av arbetslagsledare samt elever haft dialog om 
uppföljningens resultat och åtgärder. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Processbeskrivning 
Förvaltningen arbetar sedan 6 år tillbaka med analysgrupper i det systematiska kvalitetsarbetet 
för att följa upp resultaten på huvudmannanivå. Syftet med analysgrupperna är att: 
Utveckla analysarbetet på huvudmannanivå, bättre ta tillvara på underlag från skolenheternas 
systematiska kvalitetsarbete, stärka dialogen mellan skolenheterna och huvudmannanivån, 
bidra till kollegialt lärande och få fler involverade i analysarbetet. I analysgrupperna deltar 
förutom rektorer och utvecklingsledare även arbetslagsledare samt i år även studie- och 
yrkesvägledare. I analysarbetet deltar även elever i referensgrupper. 

Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå 
(Kungsbacka). Rektor och arbetslag gör först analys för respektive skolenhet vilket används 
som ett underlag. 
Utifrån vad som framkommit i analysgrupperna samt övrigt analysarbete som förvaltningen 
gör sammanställs denna rapport och redovisas för Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad vid ett separat tillfälle då även rektorer, utvecklingsledare och elever är 
inbjudna för att stärka dialogen. 

2.2 Organisation  
Kungsbackas tre gymnasieskolor, Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda 
Hallbergs gymnasium, leds av en gymnasiechef. Gymnasieprogrammen är indelade i 
skolenheter som leds av ansvariga rektorer. Varje skolenhet leds av en rektor. På 
Aranäsgymnasiet fanns läsåret 2020/2021 fem skolenheter och fem rektorer. Detsamma gällde 
för Elof Lindälvs gymnasium. Beda Hallbergs gymnasium leds av en rektor. Samma rektor 
ledde skolenhet 5 på Aranäsgymnasiet. 

Aranäsgymnasiet med ungefär 1600 elever har sju nationella program, 
Introduktionsprogrammen (IM), International Baccalaureate (IB) och Gymnasiesärskolans 
individuella program. 
Elof Lindälvs gymnasium med ungefär 1430 elever har tio nationella program, 
Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolans nationella program samt Svensk 
gymnasielärling. I Kungsbacka finns även en nationellt godkänd elitidrottsutbildning, (NIU). I 
Kungsbacka bedrivs även Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. 

Beda Hallbergs gymnasium med ungefär 80 elever erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning beteendevetenskap och Introduktionsprogrammens individuellt alternativ. Skolan 
vänder sig både till den som söker ett litet kommunalt alternativ direkt från högstadiet och till 
ungdomar 16-20 år som på något sätt vill tillbaka till studier och meningsfull sysselsättning. 

Kopplat till gymnasieskolorna finns elevhälsa och bibliotek som leds av en biträdande 
gymnasiechef och administration och schemaläggning som leds av en enhetschef för 
Skolservice. 
  

2.3 Elever 
Läsåret 2019/20 var fördelningen av elever på de olika programtyperna 27,3% på 
yrkesprogram, 65,6% på högskoleförberedande program och 7,1% på Introduktionsprogram. 
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Skolenheter Antal 
elever 

Andel 
kvinnor 
(%) 

Andel m 
utl bakgr 
(%) 

Andel m 
högutb 
föräldr 
(%) 

Antal 
elever i 
årskurs 1 

Antal 
elever i 
årskurs 2 

Antal 
elever i 
årskurs 3 

Aranäsgymnasiet 
Enhet 1 259 64 14 71 91 79 89 

Aranäsgymnasiet 
Enhet 2 510 67 7 71 192 158 160 

Aranäsgymnasiet 
Enhet 3 382 31 13 76 197 90 95 

Aranäsgymnasiet 
Enhet 4 248 63 20 58 77 81 90 

Aranäsgymnasiet 
Enhet 5 92 .. .. 39 33 32 27 

Beda Hallbergs 
gymnasium 79 58 .. 75 34 25 20 

Elof Lindälvs 
gymn Enhet 1 276 28 10 38 109 93 74 

Elof Lindälvs 
gymn Enhet 2 227 44 35 59 106 60 61 

Elof Lindälvs 
gymn Enhet 3 442 41 6 67 150 150 142 

Elof Lindälvs 
gymn Enhet 4 210 50 19 41 72 63 75 

Elof Lindälvs 
gymn Enhet 5 268 6 9 69 96 75 97 

  

  

Totalt/Program Antal 
elever 

Andel 
kvinnor(%) 

Andel 
m utl 
bakgr 
(%) 

Andel m 
högutb 
föräldr 
(%) 

Antal 
elever i 
år 1 

Antal 
elever 
år 2 

Antal 
elever 
år 3 

Nationella program totalt 2 781 44 10 65 974 886 921 

Yrkesprogram totalt 818 33 11 44 285 263 270 

Barn- och fritidsprogrammet 95 65 13 46 31 33 31 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet 143 .. .. 41 59 46 38 

El- och energiprogrammet 145 .. 9 59 48 45 52 

Fordons- och 
transportprogrammet 132 23 11 32 55 41 36 

Handels- och 
administrationsprogrammet 141 49 10 38 47 43 51 

Hantverksprogrammet 2 .. . .. 1 1 . 

Hotell- och turismprogrammet 43 70 .. 53 12 17 14 

Industritekniska programmet 12 .. . .. 4 4 4 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 37 35 .. 54 7 11 19 

Vård- och omsorgsprogrammet 68 79 26 40 21 22 25 
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Totalt/Program Antal 
elever 

Andel 
kvinnor(%) 

Andel 
m utl 
bakgr 
(%) 

Andel m 
högutb 
föräldr 
(%) 

Antal 
elever i 
år 1 

Antal 
elever 
år 2 

Antal 
elever 
år 3 

Högskoleförberedande program 
totalt 1 963 48 9 74 689 623 651 

Ekonomiprogrammet 442 41 6 67 150 150 142 

Estetiska programmet 92 73 .. 67 22 30 40 

International Baccaleurate 62 48 47 60 20 21 21 

Naturvetenskapsprogrammet 352 54 14 80 105 119 128 

Samhällsvetenskapsprogrammet 578 66 7 71 216 182 180 

Teknikprogrammet 437 23 6 83 176 121 140 

Introduktionsprogram totalt 212 42 50 32 183 20 9 

Introduktionsprogram, 
Programinriktat val 48 58 40 35 30 12 6 

Introduktionsprogram, 
Individuellt alternativ 79 43 20 48 79 . . 

Introduktionsprogram, 
Språkintroduktion 58 38 100 .. 58 . . 

Introduktionsprogram, 
Yrkesintroduktion 27 .. 52 .. 16 8 3 

  

2.4 Personal 
Läsåret 2020/21 var andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 87,5% och antalet elever 
per lärare 14,4. Snittet för riket var 80,1% och 12,2 elever/lärare. Kungsbacka kommun lägger 
62 297 kronor/elev på undervisning. I en jämförelse med de nio kommuner som har liknande 
förutsättningar lägger Kungsbacka tredje mest. Detsamma gäller vid en jämförelse av total 
kostnad per elev där Kungsbacka lägger 115 088 kronor/elev. 
Samtliga gymnasierektorer uppfyller Skollagens krav på att genom utbildning och erfarenhet 
ha pedagogisk insikt. Rektorerna har genomgått, genomgår eller står i begrepp att starta den 
statliga rektorsutbildningen. 

Totalt 
lärare 
och 
rektor 
Helt.tj 

Rektor 
Helt.tj 

Lärare 
Helt.tj 

Lärare, 
kvinnor, 
(%) 
Helt. Tj 

Lärare, m.ped. 
Högskoleexam- 
(%) Helt.tj 

Lärare 
m.specialped. 
Högskoleexam 
(%) Helt.tj 

Elever 
per 
lärare 
Helt.tj 

SYV 
Helt.tj 

Elever 
per 
SYV 
Helt.tj 

Lärare, 
tillsvidareanst 
(%) 

216,5 9,3 207,2 54,7 87,5 5,1 14,4 5,4 559,4 93,4 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lärare i 
huvudmannens 
skolor (heltidstj), 
andel (%) med 
pedagogisk 
högskoleexamen 

90 87 88 87 86 85 86 87,5 

Lärare i 
huvudmannens 
skolor, antal 
heltidstjänster 

222 218 216 216 204 229 218 207 

Lärartäthet, antal 
elever per lärare 
(heltidstj.) 

11,4 12,2 12,1 12,5 13,7 12,7 13,5 14,4 

Lärare 
(Heltidstjänster) 
med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
gymnasieskolan, 
andel (%) 

- - 86,4 85,1 90,6 87,6 86,3 87,2 
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3 Uppföljning av nationella mål 
I detta kapitel redogörs måluppfyllnaden för de övergripande mål och riktlinjer som anges i 
Skolverkets dokument Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. 

I de övergripande målen anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever bör 
ha utvecklat när de lämnar utbildningen. Målen anger inriktningen på utbildningen. 

Under varje avsnitt presenteras resultat, analys och planerade åtgärder. Avsnittet inleds med 
en redogörelse för vilka insatser som genomfördes under föregående period och vilka mål 
respektive enhet hade. 
 
För varje läroplans mål finns även ett kommunalt mål som anges i texten. Detta för att 
underlätta och förstärka den övergripande uppföljningen även av de kommunala målen som är 
beslutade av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun. 

3.1 Kunskaper 
Det är skolans ansvar att varje elev 

 på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven 
för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar 
nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

 på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet 
att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har 
tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

 som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för 
fortsatt utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. 

Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan 
nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett 
introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan. 

 tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan 
använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv, 

 kan använda sina kunskaper som redskap för att 
 
- formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och 
-lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt? 
 att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd? 
 att samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande? 

Kommunalt mål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet. 

3.1.1 Resultat 
Statistik för 2021 är egen statistik enligt utdrag från ProCapita. Urvalet för genomsnittlig 
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betygspoäng består av elever med examen samt elever med studiebevis omfattande minst 
2500 poäng. 

Elever med avgångsbetyg 

Program Totalt 
antal 
elever 

Andel 
(%) med 
examen 

Andel 
(%) 
med 
studie-
bevis 

Andel (%) 
med grund-
läggande 
behörighet 

Andel 
(%) med 
utökat 
program 

Genom-
snittligt 
betygs-
poäng 

Genom-
snittligt 
betygs-
poäng 
för 
elever 
med 
examen 

Nationella program totalt  862   91,6   8,4   77,5   15,1   14,2   14,7  

Yrkesprogram  260   85,4   14,6   38,5   28,8   12,9   13,6  

Barn- och 
fritidsprogrammet 

 27   77,8   22,2   48,1   25,9   13,0   13,7  

Bygg- och anläggnings-
programmet 

 24   100   0,0   79,2   29,2   12,8   12,8  

El- och energiprogrammet  50   88,0   12,0   42,0   64,0   12,1   12,8  

Fordons- och 
transportprogrammet 

 28   85,7   14,3   3,6   7,1   12,4   12,7  

Handels- och 
administrationsprogrammet 

 42   69,0   31,0   38,1   23,8   11,5   13,4  

Hotell- och 
turismprogrammet 

 11   63,6   36,4   45,5   0,0   13,1   15,3  

Lärlingsutbildning  43   100   0,0   11,6   4,7   14,4   14,4  

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

 14   71,4   28,6   35,7   64,3   14,2   15,0  

Vård- och 
omsorgsprogrammet 

 21   95,2   4,8   71,4   28,6   14,4   14,6  

Högskoleförberedande 
program 

 602   94,4   5,6   94,4   9,1   14,7   15,1  

Ekonomiprogrammet  139   93,5   6,5   93,5   10,1   12,8   13,1  

Estetiska programmet  34   91,2   8,8   91,2   20,6   15,4   16,0  

Naturvetenskaps-
programmet 

 124   95,2   4,8   95,2   9,7   16,4   16,8  

 - NA Elof Lindälv   59   91,5   8,5   91,5   8,5   15,6   16,2  

 - NA Aranäs   65   98,5   1,5   98,5   10,8   17,2   17,2  

 Samhällsvetenskaps-
programmet  

 168   95,2   4,8   95,2   2,4   14,8   15,1  

 - SA Aranäs   151   94,7   5,3   94,7   2,6   15,0   15,3  

 - SA Beda   17   100   0,0   100   0,0%   12,9   12,9  

 Teknikprogrammet   137   94,2   5,8   94,2   13,1%   15,0   15,3  

 - TE Elof Lindälv   42   95,2   4,8   95,2   19,0%   14,2   14,4  

 - TE Aranäs   95   93,7   6,3   93,7   10,5   15,3   15,7  

Den preliminära betygsstatistiken visar att andelen elever med examen varierar mellan 
programmen. På flera program uppnådde 95% eller mer av avgångseleverna examen; Bygg- 
och anläggningsprogrammet, Lärlingsutbildning, Vård- och omsorgsprogrammet, 
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Naturvetenskapsprogrammet Aranäsgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet Beda 
Hallbergs gymnasium samt Teknikprogrammet Aranäsgymnasiet. 
Lägst andel elever med examen fanns på Hotell- och turismprogrammet, 63,3%. 

Samhällsvetenskapsprogrammet finns på två skolenheter: På Aranäsgymnasiet, där 94,7% 
nådde examen och på Beda Hallbergs gymnasium, där 100% av avgångseleverna nådde 
examen. 
Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet finns på två skolenheter, 
Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Andelen elever som tog examen på 
Aranäsgymnasiet på Teknikprogrammet var 93,7%. På Elof Lindälvs gymnasium var 
motsvarande siffra 95,2%. Andelen elever som tog examen på Naturvetenskapsprogrammet 
på Aranäsgymnasiet var 96,2% medan motsvarande siffra på Elof Lindälvs gymnasium var 
91,5%. 
Totalt uppnådde 91,6% av eleverna examen, vilket är samma nivå som de preliminära 
resultaten visade 2020. På de högskoleförberedande programmen tog 94,4% av eleverna 
examen medan motsvarande siffra på yrkesprogrammen var 85,4%. 

Vad gäller meritvärde har Handels och administrationsprogrammet det lägsta genomsnittliga 
betygsmedelvärdet med 11,5,  medan Naturvetenskapsprogrammet på Aranäs har det högsta 
med 17,2. Snittet för samtliga nationella program var 14,2. Vi kan se en positiv trend de 
senaste åren då det genomsnittliga betygsmedelvärdet ökat. 

Genomsnittlig betygspoäng 

Genomsnittlig betygspoäng hos 
avgångseleverna 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 Nationella program  14,2 14,0  13,8   13,9   13,9   13,8   13,8   14,0  

 Yrkesprogram  12,9 12,8  12,8   12,9   12,8   12,7   12,9   12,8  

 Barn- och fritidsprogrammet  13,0 13,5  14,6   13,2   12,3   12,6   11,4   12,8  

 Bygg- och anläggningsprogrammet   12,8   12,8   11,8   11,5   12,7   11,9   12,2   12,6  

 El- och energiprogrammet   12,1   12,1   12,2   13,7   11,9   12,5   12,3   12,3  

 Fordons- och transportprogrammet   12,4   12,2   11,3   11,5   10,7   10,7   11,9   12,0  

 Handels- och administrationsprogrammet   11,5   12,4   12,9   13,1   12,7   13,0   12,3   12,3  

 Hotell- och turismprogrammet  13,1 14,5  15,0   14,5   16,0   14,5   14,8   13,4  

 Lärlingsutbildning  14,4 13,7  13,5   13,9   12,0   -   -   -  

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet  14,2 -  13,9   12,2   14,4   13,2   14,9   14,0  

 Vård- och omsorgsprogrammet  14,4 12,2  12,0   13,4   14,5   14,3   14,3   14,4  

 Högskoleförberedande program  14,7 14,3  14,2   14,2   14,3   14,3   14,2   14,6  

 Ekonomiprogrammet  12,8 13,5  13,0   13,2   13,8   13,3   12,8   13,5  

 Estetiska programmet  15,4 14,1  14,5   15,0   14,4   14,2   13,6   15,1  

 Naturvetenskapsprogrammet  16,4 16,0  16,0   16,6   16,0   15,8   15,8   16,0  

 - NA Elof Lindälv  15,6 15,7  15,6   16,3   16,3   15,7   16,4   16,0  

 - NA Aranäs  17,2 16,3  16,5   16,9   15,5   16,0   15,3   15,9  

 Samhällsvetenskapsprogrammet  14,8 13,8  13,5   13,3   13,6   13,7   14,1   14,1  

 - SA Aranäs   15,0   14,0   13,8   13,7   14,0   14,0   14,4   14,1  

 - SA Beda  12,9 11,5  12,0   11,5   12,1   13,1    
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Genomsnittlig betygspoäng hos 
avgångseleverna 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 Teknikprogrammet  15,0 14,5  14,7   14,4   14,7   14,6   14,2   14,8  

 - TE Elof Lindälv  14,2 14,4  13,7   14,4   14,7   15,2   14,2   14,8  

 - TE Aranäs   15,3   14,6   15,7   14,5   14,7   14,2   14,2   14,8  

De preliminära betygsresultaten visar att det genomsnittliga betygsmedelvärdet har ökat med 
0,2 till 14.0 jämfört med 2020. För de högskoleförberedande programmen ökade 
betygsmedelvärdet med 0,4 till 14,7 och för yrkesprogrammen ökade betygsmedelvärdet med 
0,1 till 12,9 jämfört med 2020. Mellan 2020 och 2021 har 11 program förbättrat det 
genomsnittliga betygsmedelvärdet. 
I SKR:s Öppna jämförelser redovisas ett modellberäknat värde för vad kommunerna borde 
prestera sett till förutsättningarna. För 2020 har Kungsbacka fortfarande stor avvikelse mellan 
faktiskt resultat och modellberäknat värde (-0,7), även om skillnaden minskat. Resultatet för 
2021 är ännu inte publicerat. 

Andel (%) elever med examen 

Andel (%) elever med examen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 Nationella program   91,6   91,9   92,1   91,3   91,0   88,7   91,2   94,1  

 Yrkesförberedande program  85,4  85,5   89,6   87,1   87,2   83,3   90,2   92,6  

 Barn- och fritidsprogrammet   77,8   95,5  100 100  91,7   77,8   72,2   95,5  

 Bygg- och anläggningsprogrammet   100   93,3   77,8  100  96,2   95,8   86,4   96,3  

 El- och energiprogrammet   88,0   87,8   95,9   97,2   83,7   91,3   100   100  

 Fordons- och transportprogrammet   85,7   79,2   90,9   79,3   63,9   60,6   78,6   88,6  

 Handels- och administrationsprogrammet   69,0   78,3   82,8   84,0   93,0   81,0   93,8   82,1  

 Hotell- och turismprogrammet   63,6   92,3   87,5   73,9  100  84,2   94,7   95,8  

 Lärlingsutbildning  100 89,7  90,0   92,3   77,0     

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet  71,4 -  84,6   61,1  100  88,2   100   85,0  

 Vård- och omsorgsprogrammet  95,2 66,7  80,0   95,2   88,2   91,3   87,5   91,7  

 Högskoleförberedande program  94,4 94,4  93,1   93,0   92,6   91,3   91,7   94,9  

 Ekonomiprogrammet  93,5 95,9  93,7   93,9   96,6   92,0   87,8   92,7  

 Estetiska programmet  91,2 88,2  78,8   94,7   86,4   83,6   78,9   95,7  

 Naturvetenskapsprogrammet  95,2 96,3  98,0  100  96,3   96,7   96,3   97,5  

 - NA Elof Lindälv  91,5 95,7  96,2  100 100  95,9   100   100  

 - NA Aranäs  98,5 96,8 100 100  88,9   97,6   92,9   94,6  

 Samhällsvetenskapsprogrammet  95,2 94,7  92,4   86,9   89,8   90,2   93,4   95,3  

 - SA Aranäs  94,7   95,3   89,4   91,7   92,3   92,9   94,7  

 - SA Beda  100 91,7  79,2   73,9   82,4   88,2   -   -  

 Teknikprogrammet  94,2 92,6  93,2   94,2   92,5   91,2   93   94,4  

 - TE Elof Lindälv  95,2 95,4  87,5   92,9   90,7   95,9   92,9   95,7  

 - TE Aranäs  93,7 90,4  98,4   95,2   94,3   87,5   93,1   93,8  

Den totala andelen elever som uppnådde examen läsåret 20/21 var 91,6%, vilket är ungefär 
samma andel som de senaste åren. 
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På de högskoleförberedande programmen tog 94,4% av eleverna examen medan motsvarande 
andel på yrkesprogrammen var 85,4%. De högskoleförberedande programmens andel med 
examen har ökat de senaste åren och är nu snart i nivå med 2014 års resultat. 

Andel (%) elever med examen har gått ned för yrkesprogrammen sedan 2014. Dock ser vi 
stora skillnader mellan olika program samt mellan år för samma program. 

För högskoleförberedande program är andelen (%) elever med examen relativt konstant de 
senaste åren. Även här ser vi fluktuationer, dock inte till samma grad som hos 
yrkesprogrammen. 

Högskolebehörighet 

Andel (%) behöriga till högskola av 
avgångselever 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 Nationella program   77,5   79,3   75,7   77,8   77,2   73,6   77,6   79,7  

 Yrkesprogram  38,5  40,5   33,0   40,7   40,2   36,3   48,4   50,0  

 Barn- och fritidsprogrammet   48,1   86,4   80,0   .   ..   66,7   55,6   81,8  

 Bygg- och anläggningsprogrammet   79,2   63,3   32,1   .   46,2   ..   35,7   40,7  

 El- och energiprogrammet   42,0   39,0   42,9   58,3   48,8   56,5   57,8   63,0  

 Fordons- och transportprogrammet   3,6   0   0   .   ..   .   .   .  

 Handels- och administrationsprogrammet   38,1   37,0   -   .   39,5   ..   54,5   53,6  

 Hotell- och turismprogrammet   45,5   61,5   54,2   .   ..   52,6   ..   87,5  

 Lärlingsutbildning   11,6   17,2   20,0   23,1      

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet   35,7   -   23,1   .   ..   ..   ..   ..  

 Vård- och omsorgsprogrammet   71,4   33,3   30,0   85,7   88,2   69,6   72,0   70,8  

 Högskoleförberedande program   94,4   94,4   93,1   93,0   92,6   91,3   91,7   94,9  

 Ekonomiprogrammet   93,5   95,9   93,7   93,9   96,6   92,0   87,8   92,7  

 Estetiska programmet   91,2   88,2   78,8   94,7   86,4   83,6   78,9   95,7  

 Naturvetenskapsprogrammet   95,2   96,3   98,0   100   96,3   96,7   96,3   97,5  

 - NA Elof Lindälv   91,5   95,7   96,2   100   100   95,9   100  100  

 - NA Aranäs   98,5   96,8   100   100   88,9   92,3   92,9   94,7  

 Samhällsvetenskapsprogrammet   95,2   94,7   92,4   86,9   89,8   90,2   93,4   95,3  

 - SA Aranäs   94,7   95,0   95,3   89,4   91,7   92,3   92,9   95,7  

 - SA Beda   100   100   79,2   73,9   82,4   88,2   -   -  

 Teknikprogrammet   94,2   92,6   93,2   94,2   92,5   91,2   93,0   94,5  

 - TE Elof Lindälv   95,2   95,4   87,5   92,9   90,7   95,9   92,9   95,7  

 - TE Aranäs   93,7   90,4   98,4   95,2   94,3   87,5   93,1   93,8  

Andelen elever med högskolebehörighet har minskat jämfört med 2020, 77,5% jämfört med 
79,3% Minskningen beror på att en lägre andel elever vid yrkesprogrammen valde att läsa till 
högskolebehörighet. 38,5% jämfört med 40,5% 2020. 
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Enkätresultat kopplade till läroplansområdet  

  2021 2020 2019 2018 2017 

Index: Stimulans 56 55  54   53   55  

Skolarbetet är intressant 74% 62%  70%   68%   72%  

Skolarbetet är roligt 57% 56%  53%   52%   56%  

Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 57% 60%  53%   53%   55%  

Index: Tillit till elevens förmåga 79 77  74   74   73  

Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete 72% 67%  64%   62%   63%  

Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa 88% 86%  85%   83%   85%  

Index: Anpassning efter elevens behov 73 72  71   69   69  

Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det 71% 69%  67%   64%   65%  

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 93% 90%  86%   80%   85%  

Skolarbetet är för svårt för mig 25% 27%  23%   27%   27%  

Index: Utmaningar 74 74  73   72   71  

I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det 66% 67%  64%   64%   65%  

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 68% 70%  69%   70%   70%  

Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan 15% 19%  16%   16%   19%  

Index för området Stimulans har ökat för tredje året i rad till 56 och ligger på det högsta 
resultatet sedan mätningen startade 2017. I relation till övriga områden är det dock ett 
förhållandevis lågt. Framförallt upplever eleverna i större utsträckning att skolarbetet är 
intressant 74% jämfört med 62% 2020. Även fler elever upplever att skolarbetet är roligt. En 
lägre andel upplever att skolarbetet stimulerar de att lära sig mer, 60% jämfört med 53% 
2019. En lägre andel anser dock att skolarbetet är intressant, 61% jämfört med 70% 
Området Tillit till elevens förmåga har förbättrat Index med +2 till 79 från 77. Både elevernas 
uppfattning om att lärarna får eleverna att tro på sig själva och om lärarnas förväntningar på 
att eleverna ska göra sitt bästa har ökat. Spridningen mellan programmens resultat är heller 
inte så stor. 
Områdena Anpassningar efter elevens behov har ökat. En lägre andel elever upplever att 
skolarbete är svårt (25% jmf 27%). Index för området Utmaningar är på samma nivå som 
2020. En lägre andel anser att de får för lite utmanande arbetsuppgifter (15% jmf 19%). 

  

3.1.1.1 Könsuppdelad statistik 

  

Program Andel (%) flickor med examen Andel (%) pojkar med examen 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 100 

Barn- och fritidsprogrammet 75,0 81,8 

El- och energiprogrammet 100 87,5 

Ekonomiprogrammet 96,8 90,9 

Estetiska programmet 89,3 100 

Fordons- och transportprogrammet 87,5 85,0 
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Program Andel (%) flickor med examen Andel (%) pojkar med examen 

Handel- och administrationsprogrammet 80,0 52,9 

Hotell- och turismprogrammet 85,7 25,0 

Naturvetenskapsprogrammet 96,9 93,2 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 60,0 77,8 

Samhällsvetenskapsprogrammet 98,2 89,1 

Teknikprogrammet 100 92,2 

Vård- och omsorgsprogrammet 100 80,0 

Lärlingsutbildning 100 100 

  

  

Program 
Genomsnittligt 
betygsmedelvärde flickor med 
examen 

Genomsnittligt 
betygsmedelvärde pojkar med 
examen 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 12,8 

Barn- och fritidsprogrammet 14,0 13,3 

El- och energiprogrammet 13,3 12,7 

Ekonomiprogrammet 13,7 12,7 

Estetiska programmet 16,5 14,1 

Fordons- och transportprogrammet 11,8 13,0 

Handel- och 
administrationsprogrammet 

13,6 12,8 

Hotell- och turismprogrammet 15,5 13,8 

Naturvetenskapsprogrammet 16,7 16,8 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

16,3 14,4 

Samhällsvetenskapsprogrammet 15,6 13,7 

Teknikprogrammet 16,5 14,9 

Vård- och omsorgsprogrammet 14,4 15,6 

Lärlingsutbildning 15,4 14,1 

  

  
  
  

Program 
Genomsnittligt 
betygsmedelvärde flickor med 
examen eller studiebevis 

Genomsnittligt 
betygsmedelvärde pojkar med 
examen eller studiebevis 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 12,8 

Barn- och fritidsprogrammet 13,3 12,6 

El- och energiprogrammet 13,3 12,1 

Ekonomiprogrammet 13,6 12,2 
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Program 
Genomsnittligt 
betygsmedelvärde flickor med 
examen eller studiebevis 

Genomsnittligt 
betygsmedelvärde pojkar med 
examen eller studiebevis 

Estetiska programmet 15,7 14,1 

Fordons- och transportprogrammet 11,5 12,7 

Handel- och 
administrationsprogrammet 

12,5 10,0 

Hotell- och turismprogrammet 14,7 10,3 

Naturvetenskapsprogrammet 16,5 16,4 

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

14,2 14,2 

Samhällsvetenskapsprogrammet 15,5 13,2 

Teknikprogrammet 16,5 14,5 

Vård- och omsorgsprogrammet 14,4 14,5 

Lärlingsutbildning 15,4 14,1 

* Observera att det inte finns statistik för personer som inte identifierar sig som flicka eller 
pojke. 
I jämförelser av studieresultaten för flickor och pojkar som grupp, finns tydliga skillnader på 
Kungsbackas gymnasieskolor. Precis som i nationella jämförelser når pojkarna lägre 
studieresultat sämre än flickorna och denna trend har funnits under en lång tid. På fyra av 
programmen är andelen pojkar som når examen högre eller lika hög som andelen flickor. 
Detta är Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet samt Lärlingsutbildningen. 
På samtliga program förutom Fordons- och transportprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet har flickorna högre genomsnittligt betygsmedelvärde än pojkar. 
  

3.1.1.2 Kursbetyg 

  Andel elever med minst betyget E i gymnasiekurserna samt Gymnasiearbete 

Program Eng 
5 

Historia 
1 

Idr 
och 

hälsa  
1 

Ma 1 Na 1 Re 1 Sam 
1 Sv 1 Sv 2 Gymnarb 

Nationella program  97,6   89,7   95,5   97,7   94,9   91,8   95,8   97,2   94,4   95,5  

Yrkesprogram  95,9   84,1   92,3   95,5   92,6   89,1   93,8   95,1   88,9   93,0  

Barn- och 
fritidsprogrammet  100   96,2   88,9   92,0   100   88,9   96,2   100   100   81,5  

Bygg- och anläggnings-
programmet  95,2   82,6   92,0   100   95,8   100   87,5   100   -   100  

El- och 
energiprogrammet   97,9   90,4   98,1   100   93,9   94,2   86,5   100   100   88,7  

Fordons- och 
transportprogrammet  86,2   86,2   96,6   100   89,7   93,1   100   93,1   -   100  

Handels- och 
administrations-
programmet 

 89,7   66,7   90,5   94,7   78,6   82,9   95,2   88,6   66,7   76,2  
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Hotell- och 
turismprogrammet  100   72,7   100   80,0   81,8   72,7   100   81,8   -   90,9  

Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet  93,8   66,7   66,7   92,9   93,3   72,2   81,3   92,3   66,7   100  

Vård- och omsorgs- 
programmet  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100  

Lärlingsutbildning  100   95,3   97,7   100   100   97,7   97,7   100   100   100  

Högskoleförberedande 
program  99,4   95,3   98,8   99,9   97,3   94,5   97,8   99,4   100   97,9  

Ekonomiprogrammet  100   93,0   98,6   100   98,6   94,4   99,3   100   -   97,2  

Estetiska programmet  97,3   86,8   94,7   100   92,3   84,2   92,1   97,4   -   97,3  

Naturvetenskaps-
programmet  100   93,6   100   100   0,0   100   100   100   100   97,5  

 - NA Elof Lindälv   100   93,4   100   100   -   100   100   100   100   95,0  

 - NA Aranäs   100   93,8   100   100   -   100   100   100   100   100  

Samhällsvetenskaps-
programmet  100   99,7   99,7   99,7   99,1   91,9   99,7   100   100   98,4  

 - SA Aranäs   100   99,4   99,4   99,4   98,1   94,3   99,4   100   100   96,8  

 - SA Beda   100   100   100   100   100   89,5   100   100   -   100  

Teknikprogrammet  98,9   97,8   98,9   
100,0   -   96,7   95,7   98,9   

100,0   98,4  

- TE Elof Lindälv   97,8   97,7   97,8   
100,0   -   95,6   95,6   97,8   -   100,0  

- TE Aranäs   100   97,9   100   100   -   97,9   95,7   100   100   96,8  

Resultaten för de gymnasiegemensamma ämnena visar att en lägre andel elever nått minst 
betyget E i kurserna Historia 1 (89,7%) och Religion 1 (91,8%). Framförallt är det en lägre 
måluppfyllelse på yrkesprogrammen i dessa två kurser, Historia 1 84,1% och Religion 
1 89,1%. 

Engelska 5 och Matematik 1är de kurser med högst andel som når minst betyget E, 97,6% 
respektive 97,7% 

3.1.1.3 Behörighet från Introduktionsprogrammen 

På introduktionsprogrammen jobbar man intensivt med individuell måluppfyllelse enligt en 
individuell studieplan (ISP) och målen kan skilja sig mycket åt mellan eleverna och inkludera 
även sociala mål samt att bli anställningsbar 

För Introduktionsprogrammen på Aranäsgymnasiet syns följande resultat: 
Det var 15 elever som lämnade Introduktionsprogrammen efter läsåret 2020/21. Tolv av dessa 
elever var behöriga för och gått vidare till nationellt program. Två elever gick vidare till 
vuxenutbildningen. En elev har gått ut i anställning som erhållits vid sin utbildning 
yrkesintroduktion. 
För Introduktionsprogrammen på Elof Lindälvs Gymnasium syns följande resultat: 

Från språkintroduktion blev 8 elever behöriga och har gått vidare till nationellt program eller 
motsvarande utbildning. Dessutom har 11 elever avslutat sina studier och 13 elever har 
påbörjat sina studier på Språkintroduktion under läsåret. 16 elever från individuellt alternativ 
blev behöriga och övergick till nationellt program. En elev var på Folkhögskola. Från 
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yrkesintroduktion blev 6 elever behöriga och gick över till ett yrkesprogram. 

3.1.2 Analys  
De preliminära betygsresultaten för de kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka visar en 
mindre förbättring avseende genomsnittlig betygspoäng och andelen elever med examen är på 
samma nivå som föregående läsår. 
En närmare analys av de elva skolenheternas kvalitetsrapporter visar på följande slutsatser: 

Att resultaten ser ut som de gör kan bero på 
Lärarens relationella uppdrag är viktigt för elevens utveckling och kunskaper. Minskade 
möjligheter till närhet till lärare/mentor under delvis distansundervisning och restriktioner 
skulle därför kunna vara en förklaring till olika kunskapstapp. Samtidigt kan lärare också ha 
fått bättre eller en annan typ av relationer i de digitala plattformarna vilket kan ha gett skolan 
möjlighet att stötta elever mer individuellt och genererat de goda eller oförändrade resultat vi 
ser och vad gäller området Kunskaper så har Kungsbacka gymnasieskolor sett till helheten 
stått sig mycket väl under de utmanande pandemi-perioderna. 

Det fysiska rummet är oftast det bästa alternativet för kvalitativ undervisning samtidigt som 
skolan under perioden fått förstärka sin kompetens i olika och nya lärmiljöer och det digitala 
rummet har blivit ett komplement. Att ta sig an de digitala arenorna har varit energikrävande 
för såväl lärare som elever och skolans personal har fått lägga mycket annat åt sidan under 
perioden för att koncentrera sin tid och energi på att planera och genomföra 
distansundervisningen. Tillgängligheten som de digitala plattformarna har erbjudit har gynnat 
lärandet i vissa områden, exempelvis när elever behöver arbeta enskilt och fokuserat samtidigt 
som relationella aspekter, som till exempel gruppdynamik, har försvårats. 

Att resultaten ser ut som de gör kan också vara ett tecken på att relationer lärare och elev 
sinsemellan fick visst underhåll under de perioder som man fick chans att ses fysiskt och 
däremellan har skolan utforskat nya metoder för undervisning och dragit nytta av 
digitaliseringens möjligheter. Att resultaten inte är sämre skulle också kunna bero på att 
lärarna har kunnat se enskilda elevers behov och att dessa också kanske har kunnat 
kommuniceras av elever direkt via chatt eller digitalt samtal på ett sätt som känts mindre 
utlämnande än om det skett i det fysiska rummet och med klasskompisar omkring sig. 
Att kunskapsresultaten fortsatt försämrats i exempelvis historieämnet kan bero på att kursen i 
sig, i likhet med religionskursen som även den har dåliga resultat, är en kort och svårplacerad 
kurs. Elever som känner stress har alltid kunnat taktiskt välja bort att studera och lägga energi 
på kurser som är just kortare och inte tillhör programmets profil, men detta har blivit än mer 
påtagligt under distansundervisningen. 

Att skolan haft resurser att fånga upp elever som är i behov av mer stöd verkar ha gett god 
effekt på resultaten kopplat till examensgrad då nivån ligger jämnt med tidigare år. Att det 
trots extra resurser inte gett ökade resultat kan bero på exempelvis den psykiska ohälsa som 
växt bland eleverna under pandemins effekter likt i övriga landet. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor syns tydligt under området Kunskaper och trenden är 
att pojkar generellt sätt har sämre resultat. Detta skulle kunna bero på att bland pojkar finns 
normen att bra betyg fås genom att ”man är smart” och inte genom att man pluggar mycket. 
Flickor har traditionellt lättare för att ”plugga” till sig bra betyg och lägga ner hårt arbete. 

Skolan behöver visa vad som fungerar genom studieteknik och ett utmanande av dessa 
normer. 

Under vårterminen gjordes även en extra uppföljning av elever "Nära examen", då den 
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ordinarie uppföljningen indikerade att en högre andel riskerade att inte nå examen än 
motsvarande period tidigare år. I samband med detta sattes extra åtgärder och stöd in till 
elever som bedömdes ligga "nära examen". 

Resultaten på Introduktionsprogrammen kan förklaras med: 
Resultatet kan bero på en flexibel schemastruktur som möjliggjort läsgrupper med 
bibliotekarie och lärare. Därtill har elever tillgång till stödlektioner i matematik, NO/SO samt 
lästräning. Att måluppfyllelsen inte blev bättre kan bero på att Språkintroduktion tagit emot 
många nybörjare detta läsår. En förklaring till att resultatet inte blev bättre kan vara att 
programmet har en större andel elever som är inne i fleråriga studieplaner och alltså inte 
förväntades avsluta sina studier detta läsår. 
Ett arbete med att utveckla de individuella studieplanerna har genomförts under läsåret. Ett 
slumpmässigt antal elever har intervjuats kring sina individuella studieplaner. En granskning 
av dokumenten har också gjorts och i urvalet hade endast 55% ett uttalat mål. Dessutom var 
målen i stor utsträckning ej mätbara. Måluppfyllelsen går då inte att följa upp. Skolan har inte 
lyckats tillräckligt bra att möta upp behovet av en indelning av mindre, konkreta mål, som 
tydligt går att mäta, samt följa upp vilket är nödvändigt för att både personal och elever ska 
kunna se en tydligare progression. Introduktionsprogrammen behöver således arbeta på att 
formulera mätbara samt specifika mål, som går att följa upp. 

3.1.3 Åtgärder/Områden att arbeta vidare med 

 Mentorsamtalet och det relationella lärandet behöver fortsatt utvecklas då det finns 
fortsatt starkt behov av personliga möten och samtal bland eleverna. 

 Elevhälsoteam bör vara kopplade till varje program och utveckla rutiner för ett nära 
och tätt samarbete där teamet kan jobba kontinuerligt och förebyggande i det specifika 
programmet.  

 Kompetensen kring hur skolan möter elever med NPF-diagnoser behöver även 
utvecklas. 

 Utveckla ”stödåtgärder” som inte bara handlar om exempelvis återhämtning eller hjälp 
till de med särskilda behov, utan även de som behöver förbättra sin studieteknik eller 
bara få tid och rum att plugga ostört. 

 Ett levande pedagogiskt samtal behöver föras kring vilka förväntningar som läggs på 
elever med varierande förutsättningar och behov och hur det kan påverka hur de 
behandlas och vilka resultat de får. 

 Vidta åtgärder för att minimera risken att kurser med låga resultat (främst historia och 
religion) prioriteras bort av elever. Exempelvis kan en lösning vara att flytta kurserna 
eller samplanera med andra kurser. 

 Prioritering av lovskola för att fånga upp elever med behov av det. Det är viktigt att 
lyfta de ämnen där behov för extra stöd och undervisning finns. 

 Säkerställa att Introduktionsprogrammens individuella studieplaner har mätbara mål.  

3.2 Normer och värden 
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 
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Skolans mål är att varje elev 

 kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att hjälpa människor, 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
Kommunalt mål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet samt En attraktiv kommun att bo, 
verka och vistas i 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen? 

 att i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och 
utanför vårt land? 

 att främja likabehandling av individer och grupper? 

 att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling? 

 att visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt? 

  
  

3.2.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet  

  2021 2020 2019 2018 2017 

Index: Argumentation och kritiskt tänkande 67 65  63   63   64  

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 75% 72% 69%  72%  71%  

I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak 69% 69% 65%  66%  67%  

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser 83% 72% 67%  67%  68%  

Index: Grundläggande värden i undervisningen/lärandet 66 66  62   64   61  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 75% 78%  2%  73%  73%  

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 59% 63% 56% 59% 53% 

Index: Grundläggande värden i skolan 77 74 72 72 71 

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden 51% 53% 46% 46% 49% 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 81% 77% 75% 74% 72% 

I min skola respekterar vi varandras olikheter 86% 80% 79% 78% 80% 
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  2021 2020 2019 2018 2017 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 86% 81% 78% 76% 77% 

Index: Ordningsregler 64 61 57 57 59 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 67% 60% 57% 55% 59% 

I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha 47% 46% 41% 42% 44% 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 83% 81% 71% 69% 71% 

Index: Studiero 66 60 56 57 57 

Jag har studiero på lektionerna 76% 71% 62% 62% 63% 

På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 30% 42% 43% 41% 39% 

Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna 84% 76% 66% 66% 65% 

Index: Trygghet 86 84 84 83 83 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 12% 16% 12% 13% 15% 

I min skola finns det personal som jag är rädd för 9% 11% 11% 13% 14% 

Jag känner mig trygg i skolan 93% 90% 87% 86% 86% 

Index: Förhindra kränkningar 78 76 73 72 72 

Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling 67% 68% 61% 62% 65% 

De vuxna på skola reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt 68% 68% 62% 60% 64% 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon varit elak mot en elev 83% 82% 78% 76% 73% 

Index: Elevhälsa 77 74 70 72 70 

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi upplever vår skol- 
och livssituation 

66% 62% 55% 60% 54% 

Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om 
vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt 

77% 74% 70% 73% 69% 

På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av 
att träffa skolsköterskan eller kuratorn 

68% 66% 62% 65% 66% 

Index: Nöjdhet 80 77 75 75 76 

Jag är nöjd med min skola som helhet 92% 88% 84% 83% 85% 

Jag skulle rekommendera min skola 88% 84% 80% 78% 81% 

Det är fortsatt stor andel elever som anger att de känner sig såväl trygga som nöjda med sin 
skola som helhet, vilket är positivt. 93% anger att de känner sig trygga i skolan vilket är det 
högsta resultatet sedan mätningarna startade 2017. 92% är nöjda med sin skola som helhet och 
88% säger sig kunna rekommendera sin skola.  Även rekommendationsviljan och nöjdheten 
är det högsta sedan 2017. 

Områdena studiero och ordningsregler har förbättrade resultat för helheten vilket är positivt. 
Dock är det fortfarande en stor andel av eleverna som inte upplever att de fått vara med och 
påverka i framtagandet av ordningsregler. Resultaten för de enskilda programmen skiljer sig 
också åt, allt från program som har 77 i index för området studiero till program med 54 i 
index. Inom området ordningsregler är skillnaden inte lika stor, från högsta index 73 till lägsta 
index 55. 

Resultaten för elevhälsan har förbättrats och fler upplever att de kan komma i kontakt med 
elevhälsan samt att de frågar eleverna om deras skol- och livssituation. Majoriteten av 
eleverna vet vem de kan prata med om någon varit elak, däremot är det en lägre andel elever 
som upplever att skolan arbetar aktivt för att förhindra kränkningar. Resultaten som helhet för 
området Förhindra kränkningar har förbättrats år för år. Samtliga program ligger på ett index 
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över 70 

3.2.2 Analys  
Resultaten avseende trygghet och studiero kan förklaras med:  
Att aktivt arbeta med studier genom struktur och ordningsregler har varit en framgångsfaktor 
på många program och kan därför vara en anledning till förbättrade resultat även vad gäller 
trygghet. Det har även planerats och genomförts trygghetsskapande gemensamma aktiviteter 
för att öka känslan av trygghet. Dessutom har samarbetet med Elevhälsoteamet ökat på 
flertalet enheter vilket också kan förklara de positiva resultaten. Ytterligare en faktor som kan 
leda till ökad studiero är arbetet med tillgänglig lärmiljö och anpassningar i klassrummet. Det 
har även arbetats aktivt med frågor om machokultur, genus och jämställdhet mellan könen på 
vissa program vilket också kan ha påverkat resultaten positivt. 
En ny aspekt gällande trygghet är året med distansundervisning. Det finns en hög beredskap 
för arbete med trygghet och studiero i fysiska undervisningssituationer, men är inte 
utvecklade för den digitala sfären. Under året med distansundervisning upptäckte skolan att 
samma ordningsregler inte nödvändigtvis kan tillämpas i en digital undervisningsmiljö. Detta 
kan förklara att siffrorna för både trygghet och studiero sjunkit på en del program. I en del 
klasser/program har elever, i högre utsträckning, filmat eller tagit kort på varandra under 
lektionerna och sedan lagt ut detta på sociala medier. Resultatet blev otrygghet på digitala 
lektioner när en del av elevernas privatliv kom in i skolans värld. 

Resultaten för arbetet med de grundläggande värdena kan bero på:  
I vissa fall verkar storleken på gruppen ha betydelse för hur stort genomslag arbetet med 
värdegrundsfrågor har och hur effektivt eleverna kan nås i diskussionen på temat. På program 
som är heterogena vad gäller kön kan det finnas ett kompensatoriskt behov av att arbeta med 
genusperspektivet och därmed extra viktigt. En reflektion som gjorts av analysgruppen för 
Normer & Värden är om eleverna upplever en tydligare rättvisa vid undervisning på Teams 
när alla deltar på skärmen och då en del sociala faktorer som finns i ett fysiskt klassrum 
”försvinner”. Detta kan undersökas vidare. 

Resultaten för elevhälsan kan bero på:  
Ett närmare samarbete mellan lärare och Elevhälsoteamet leder till att eleverna upplever en 
kortare ”handläggningstid” och att de får hjälp snabbare. En analys är att under distansåret 

fanns det behov att fokusera på det viktigaste och samtidigt omhänderta elevernas psykiska 
välmående och arbeta för att bibehålla elevernas psykiska välmående trots en ansträngd 
situation. På samma sätt har personal från Elevhälsoteamet kunnat nå eleverna snabbare via 
Teams där man tidigare gjort upprepade försökt att boka fysiska möten. Att ”slippa” fysiska 

möten och istället ta ett telefonsamtal eller digitalt möte kan bidra till en enklare och tätare 
kontakt mellan elever och Elevhälsoteamets personal. Eleverna anger också att de tycker 
Elevhälsoteamet är mer närvarande och synligare. 

3.2.3 Åtgärder/Områden att arbeta vidare med 

 Arbetet med att förebygga och förhindra kränkningar och i samband med det ett aktivt 
arbete med Planen mot diskriminering och kränkande behandling behöver fortsätta.  

 Klassaktiviteter och teambuilding med klasserna är ett återkommande tema att arbeta 
med trygghet som ska fortgå.  

 En verktygslåda med alla olika aktiviteter som enheterna har tagit fram för att sprida 
tips och exempel bör skapas. 
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 Mentorsteam som införts på några program vilket inneburit ökad samsyn mellan lärare 
och mentorer fortsätter utvecklas 

 Arbete med samsyn kring ordningsregler för lärarna på programmet är också 
återkommande och bör utvecklas. 

 Fortsatt arbete med Elevhälsoteamets skolövergripande arbete och ett nära samarbete 
mellan dem och arbetslaget. 

  

3.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 
att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

 aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

 utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former 

 utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 
samhällsliv, och 

 stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön? 

 att eleverna har möjlighet att ta initiativ till frågor som rör utbildningen? 
 
Kommunalt mål: Ett medskapande samhälle och öppen attityd samt I Kungsbacka utvecklas 
vi hela livet 

  

3.3.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Index: Delaktighet och inflytande 58 58  56   55   55  

Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll 50% 51% 48% 48% 48% 

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter 

67% 67% 62% 62% 62% 

I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö 67% 68% 65% 61% 59% 

Resultatet för Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är oförändrat jämfört med 2020. Index 
för det upplevda elevinflytandet uppgår precis som 2020 till 58. Resultatet för de enskilda 
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frågorna är också på samma nivå som 2020. Generellt sett är resultaten lägre vad gäller frågan 
om inflytande över undervisningens innehåll. Resultaten har en spridning på programnivå från 
41% till 68%. 

Resultaten på frågan om eleverna på lektionerna är med och påverkar på vilket sätt man ska 
arbeta med olika skoluppgifter är generellt bättre hos programmen samt för Kungsbacka 
kommuns gymnasieskolor som helhet. Spridningen är även här stor mellan programmen, från 
30% till 94%. 

Även elevernas uppfattning om de får vara med och påverka skolmiljö ligger på ungefär 
samma nivå som 2020, 67% jämfört med 68%. 

Den långsiktiga trenden inom området Elevernas ansvar och inflytande är ändå att resultaten 
förbättrats sett till helheten. 

3.3.2 Analys  
Att resultatet inte blev bättre kan bero på: 
Att resultaten på frågan att få vara med och påverka lektionernas innehåll inte är bättre anges 
ofta hos enheterna bero på att det centrala innehållet i kurserna styr mycket. Vilket gör det 
svårt att gå utanför dessa ramar eller exempelvis inte genomföra vissa moment i en särskild 
ordning. 
Distansundervisningen har påverkat elevernas möjligheter till att ha inflytande över vilket sätt 
man ska arbete med olika skoluppgifter. Åtminstone till en början fanns det större behov av 
en enhetlig struktur då lärarna med kort varsel löste när- och distansundervisning, vilket 
medförde minskade möjligheter till flexibilitet och elevpåverkan på undervisningsform. Olika 
arbets- och redovisningsformer har begränsats rent praktiskt och tekniskt av 
distansundervisningens format. Men efterhand när lärarna fick ökad vana i att använda Teams 
och andra digitala verktyg förbättrades möjlighet till variationer på lektionerna utifrån 
elevernas synpunkter. Den digitala undervisningen har medfört utmaningar och gjort det 
svårare för eleverna att interagera som i ett traditionellt klassrum. Det informella 
elevinflytandet som sker i ett klassrum har därmed försvårats och även det formella 
elevinflytandet har delvis fått nya former. Det lyfts även hos flera enheter att återkopplingen 
till eleverna från formella forum och förklaring till varför inte förslag blivit verklighet brister. 
Detta återkommer också som förbättringsområden hos flera enheter/program läsåret 
2021/2022 

Att resultatet från förra året förbättrats kan bero på: 
Skolenheter där man lyckats vara uthållig i arbetet med att förklara elevinflytande och vad 
eleverna kan vara med och påverka har generellt sett högre resultat. Skolenheter och program 
som arbetat aktivt med att förankra de ramar som tagits fram inom priomålsgruppen för 
elevinflytande över vad eleverna kan påverka har högre resultat på det upplevda 
elevinflytandet. 
Införandet och det fortsatta arbetat med V-klass har bidragit till högre upplevelse av 
elevinflytande. Planeringen blir mer synliggjort och det blir överskådligare när prov och 
inlämningar är planerade. Överskådligheten underlättar elevernas möjlighet att tidigare kunna 
påverka prov- och inlämningstillfällen så att dessa inte krockar eller kommer för många 
samtidigt. 

Elevledda utvecklingssamtal har införts på fler och fler enheter och använts mer systematiskt. 
Detta har ökat elevernas möjligheter till inflytande. Inför vårens utvecklingssamtal lanserades 
en ny modul i V-klass som möjliggjort en tydligare struktur för elever och vårdnadshavare 
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som på så sätt kan öka sin delaktighet. Det märks också att många elever är vana att arbeta 
med elevledda utvecklingssamtal från sin grundskoletid. 
Resultatet gällande skolmiljön kan ha påverkats både negativt och positivt av pandemins 
fysiska restriktioner och anpassningar på skolorna. I skolan har restriktionerna troligtvis 
påverkat elevernas syn på möjligheten att påverka sin skolmiljö negativt. Anpassningarna har 
behövt följa rekommendationer som inte varit påverkbara. Minskad tillgång på grupprum, 
längre köer i bamba, dubbla salar som försvårar närundervisningen rent pedagogiskt kan 
också ha bidragit till att eleverna inte upplevt sig kunna påverka skolmiljön. Å andra sidan har 
eleverna även framfört många synpunkter och förslag på förbättringar vilket i den mån de 
kunnat tillgodoses möjligen bidragit till en förbättrad uppfattning om att man får vara med 
och påverka skolmiljön. 

3.3.3 Åtgärder/Områden att arbeta vidare med 

 Fortsätta att arbeta med ramarna för elevinflytande utifrån de dokument 
priomålsgruppen Elevinflytande tagit fram. 

 Gemensamma rutiner för hur man utför elevenkäterna ska arbetas fram av 
Ledningsgruppen för gymnasiet. 

 Samsyn och likvärdighet i hur man använder V-klass oavsett vilket program/enhet. 
 Fortsätta Elevledda utvecklingssamtal – förstärka och utbilda ny personal. 
 Förstärka återkoppling från formella forum till eleverna. 

3.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, 
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få 
en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för 
vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med 
arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening 
stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt 
arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen 
till skolan och eleverna. 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

 medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av 
samlade erfarenheter och kunskaper 

 ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 
dessa kan ha 
 

 har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder 
 

 är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed 
förstår behovet av personlig utveckling i yrket. 
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Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke? 
 att vägleda eleverna och motverka begränsningar i valet av kurser, fortsatt utbildning 

och yrkesverksamhet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund? 

 i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång? 

 
Kommunalt mål:  Bästa företagsklimatet i Västsverige samt I Kungsbacka utvecklas vi hela 
livet. 
 

3.4.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansområdet 

  2021 2020 2019 

Index: Skola framtid 64 63  62  

Jag får den hjälp jag behöver av skolan för att kunna välja framtida utbildning och yrke. 76% 73% 69% 

Jag känner mig väl förberedd inför framtida utbildnings- och yrkesval.? 57% 56% 56% 

Resultatet som helhet har en svagt uppåtgående trend då index och de enskilda frågorna har 
förbättrade resultat. Inom detta läroplansområde finns skillnader mellan 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. Yrkesprogrammen har ofta, men inte 
alltid, ett bättre resultat när det gäller hur förberedd eleven känner sig inför framtida 
karriärval. En majoritet av programmen ökar i frågan om eleverna får den hjälp de behöver 
inför fortsatta studier/yrkesliv. Här är heller skillnaden inte lika stor mellan 
högskoleförberedande och yrkesprogram. Generellt oavsett programtillhörighet upplever 
eleverna att de får hjälp av skolan inför sitt framtida val av utbildning och/eller yrke. Trots 
detta känner sig många elever ändå inte väl förberedda inför sitt framtida 
utbildnings/yrkesval. 

Den breda vägledningen 
Arbetet med att införa modellen "Den breda vägledningen" har löpt på under läsåret 
2020/2021, men med en viss fördröjning med tanke på konsekvenser av pandemin då planerat 
upplägg behövdes struktureras om i en del fall.  Modellen utgår från skolenhetens behov och 
förutsättningar där pedagoger, studie- och yrkesvägledare och elevhälsan samplanerar kring 
elevernas vägledning i ett brett perspektiv. De jobbar med att stärka elevernas valkompetens, 
självinsikt och visa 

Ung Företagsamhet 
Antalet elever som driver företag inom Ung Företagsamhet minskade något läsåret 
2020/2021. Av Kungsbackas 428 UF-elever kom 205 från Elof Lindälvs Gymnasium och 160 
från Aranäsgymnasiet. Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som 
vill prova att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel 
genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Alla elever, oavsett program, ges 
möjlighet att driva UF-företag. 
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Collegeplattformar 
Inom de olika collegeplattformarna finns olika rapporteringssystem och kontrollfunktioner 
som ska säkerställa uppföljningen av resultat. 

Vård- och omsorgscollege: De lokala målen som finns i den överenskommelse om samverkan 
som har gjorts, följs kontinuerligt upp och varje år skrivs en verksamhetsberättelse utifrån 
dessa lokala mål. I det lokala colleget finns även en lokal styrgrupp som säkerställer arbetet 
och kvaliteten. 

Teknikcollege: Varje år utvärderar det lokala colleget sin verksamhet genom dels en enkät 
som går ut till de olika aktörerna, dels den årliga nationella rapporteringen där lokala mål följs 
upp och nya mål sätts. I det lokala colleget finns även en lokal styrgrupp som säkerställer 
arbetet och kvaliteten. 

Motorbranschcollege: Denna collegeplattform är ny för i år och har därför nyligen certifierats 
utifrån de kvalitetskriterier som har ställts upp av Motorbranschcolleges styrelse. I det lokala 
colleget finns även en lokal styrgrupp som säkerställer arbetet och kvaliteten. 
Visita branschorganisation: Denna organisation har precis startat upp ett arbete med att 
kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen. Både Hotell- och 
turismprogrammet och Restaurang - och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium 
befinner sig just nu i en certifieringsprocess för att ansluta sig till denna 
kvalitetssäkringsinsats. 

3.4.2 Analys  
 Att resultaten förbättrats kan bero på: 
Flera program har haft större kontinuitet de senaste åren med bland annat samma studie- och 
yrkesvägledare som blivit insatt i frågor som rör specifikt program och elevgrupp. Studie- och 
yrkesvägledarens roll har blivit tydligare och samarbetet med elevhälsoteamet är gynnsam för 
arbetet kring elevens breda vägledning. Den breda vägledningen nämns ofta i enheternas 
analyser som en framgångsfaktor. Även deltagande i Ung Företagsamhet lyfts som en 
framgångsfaktor i att stimulera omvärldskontakter. 

Att resultaten i övrigt ser ut som de gör kan bero på: 
Det finns många olika yrkesutgångar för de högskoleförberedande programmen. Ett brett 
utbud av möjligheter kan göra att eleverna får svårt att välja riktning på sin framtida 
studie/yrkeskarriär. 
Yrkesprogrammen har ofta ett nära samarbete med branschen och tydliga yrkesutgångar vilket 
kan bidra till att underlätta elevernas framtida studie/yrkesval. Det är också mer 
förekommande att gymnasiegemensamma ämnen är mer infärgade mot yrkesprogrammen än 
vad de är på de högskoleförberedande programmen. Det kan bidra till att fler elever upplever 
att undervisningen har en tydlig koppling/förankring till kommande yrkesliv. 

Att en stor andel elever inte känner sig väl förberedda inför sitt kommande 
utbildnings/yrkesval kan bero på att eleverna tror att de behöver veta vad deras kommande 
utbildnings/yrkesval är. Men att vara förberedd inför kommande utbildnings/yrkesval handlar 
om elevernas valkompetens – att de ska känna sig säkra på att de vet hur de ska hantera 
kommande val och att de har en god självinsikt och självkännedom som kan hjälpa dem att 
hantera de valen. Här bör skolan försöka förbättra kommunikationen och ge tillfällen till 
reflektion. 
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3.4.3 Åtgärder/Områden att arbeta vidare med 

 Arbetet med arbetsmodellen Breda vägledningen fortsätter.   
 Gymnasiets ledningsgrupp verkar för att skapa en samverkansarena för att sprida 

framgångsfaktorer mellan olika enheter. Det är särskilt viktigt att sprida 
yrkesprogrammens goda arbete. 

 Strukturera arbetet med att kvalitetssäkra utbildningen kopplat till APL/yrkesutgång 
vid pandemisituation/distansundervisning samt bibehålla ett Internationellt perspektiv 
digitalt om APL utomlands inte går att genomföra.  

 Fortsätta ett aktivt arbete med APL- rådet. 

3.5 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 
kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiearbetet. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 
utbildningen. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna? 

 att redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker? 
 

 att utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera 
varje elevs kunskaper? 

  

Kommunalt mål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

3.5.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Index: Veta vad som krävs 67 65  64   64   64  

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan 76% 74%  70%   68%   69%  

Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker. 94% 95%  90%   90%   89%  

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 86% 83%  80%   80%   78%  

Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan 33% 35%  34%   36%   35%  

Resultatindex för området "Veta vad som krävs" har för andra året rad ökat, denna gång från 
65 till 67. Detta återspeglar sig i resultaten för de enskilda frågorna där resultaten antingen 
förbättrats eller en högre andel angett de bästa svarsalternativen. 

94% av eleverna bedömer att de kan nå kunskapskraven om de försöker, det vill säga eleverna 
har stark tilltro till sig själva. Resultatet ligger även högt för samtliga program, mellan 85%-
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100%. Samtidigt är det fortfarande mer än en tredjedel av eleverna som svarar att det är svårt 
att veta vad de ska klara av i skolan. Det är dock en lägre andel än 2020 som tycker det är 
svårt att veta vad de ska klara av. 76% bedömer att de vet vad de behöver kunna för att nå 
kunskapskraven i skolan. En förbättring med två procentenheter med 2020. Nästan 9 av 10 
anser att lärarna förklarar så att eleverna förstår vad de ska göra i skolarbetet. 

För påståendet Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår ligger 
resultaten relativt högt för alla program. Spridningen är   

mellan 79% till 100% (flera program). Resultatet för påståendet Jag vet vad jag behöver 
kunna för att nå kunskapskraven ligger mellan 63% och 95%. För påståendet Jag tycker det 
är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan ligger resultaten mellan 25% och 66%.  
Observera att frågan är omvänt ställd så ett lägre resultat är positivt för denna fråga. Resultatet 
är spritt över programmen. 
Som konstaterats i tidigare års uppföljningar finns det heller inget tydligt samband mellan 
frågan "Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan" och "Mina lärare 
förklarar vad vi ska göra i skolan så att jag förstår". 

På de program där en högre andel elever bedömer att de vet vad de behöver kunna är eleverna 
nöjda med lärarnas sätt att förklara. Men på de program som har lägre resultat på elevernas 
uppfattning om vad de behöver kunna kan eleverna både vara väldigt nöjda eller mindre nöjda 
med lärarnas sätt att förklara vad som ska göras i skolan. 

3.5.2 Analys 
Att resultaten generellt har ökat kan förklaras med:  
Distansundervisningen har ställt högre krav på lärarna att vara tydliga kring ämnesplaner, 
kunskapskrav och bedömning. Detta har för vissa program visat sig vara framgångsrikt 
gällande elevernas medvetenhet om bedömning och betyg. En anledning till detta skulle 
kunna vara att det ställts högre krav på lärarna kring tydlighet i den digitala miljön, då det har 
funnits behov av en extra tillgänglig lärmiljö digitalt än när undervisningen sker på plats när 
man IRL kan visa och förtydliga på ett annat sätt. 
Användandet av främst Teams ökade starkt, under distansundervisningen, vilket bedöms 
positivt. Lärarnas tillgänglighet har ökat då det kan uppfattas som tryggare och mer bekvämt 
för eleven att kontakta en lärare via chattmeddelanden än genom att gå och knacka på 
arbetsrummet eller ringa. Eleverna kan uppleva det som lättare att be om förtydliganden via 
Teams än IRL och de glömmer inte bort att ställa frågor. Förtydliganden från lärare på Teams 
kan ha bidragit till att eleverna har fått ökad förståelse för vad de ska kunna i respektive kurs. 
Det kan också underlätta för läraren att kunna svara på chattmeddelanden när hen känner att 
hen har möjlighet, alternativt på bestämda tider, i stället för att finnas tillgänglig på sitt 
arbetsrum. Det finns dock flera olika kanaler som lärarna ska vara tillgängliga på, förutom 
Teams också V-klass, mejl och eventuellt arbetstelefon. En samsyn kring hur alla kanaler ska 
användas är av vikt att tydliggöra inför framtiden. 

I flera av enheternas analyser lyfts ökad samsyn och likartade processer mellan lärare som 
arbetar med samma elever fram som en framgångsfaktor. Det kan till exempel handla om 
bedömningsmatriser som är uppbyggda på samma sätt, regelbundna formativa 
bedömningssamtal i alla kurser och sambedömning. Flera program har inplanerad 
sambedömning inom arbetslaget, både tvärvetenskapligt och inom ett och samma ämne. Det 
beskrivs som lyckosamt att organisera arbetslagsmötena så att även ämnesdiskussioner får 
utrymme där. Att ordna ämnesgrupper inom ett program fungerar för större program som har 
flera lärare inom samma ämne, men det blir svårare på program vars arbetslag består av få 
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lärare. 

Enheter och program som lyckats med att tydligt konkretisera kunskapskraven för eleverna 
inledningsvis, men också löpande och på uppgiftsnivå i kurserna, har i större utsträckning 
ökat insikten hos eleverna i vad som krävs. 
Sambedömning och diskussioner kring likvärdighet över ämnesgränser är möjligt i alla 
arbetslag. Dock uppfattas nuvarande upplägg på ämneskonferenserna inte tillfredsställande då 
det är ont om tid, alltför sporadiska träffar och ämnesansvarigas uppdrag otydligt. 

3.5.3 Åtgärder/Områden att arbeta vidare med 

 Samsyn och gemensamma arbetssätt utvecklas i arbetslagen och ämneslagen för ökad 
konkretisering av kunskapskraven gentemot eleverna.  

 Se över det studiestödjande arbetet på skolorna; hur detta organiseras, bemannas och 
genomförs på enheterna så att goda idéer och modeller kan spridas. 

 Forum för ämnesansvariga skapas för att ta upp innehåll till kommande 
ämneskonferenser och kollegialt dela erfarenheter. Skolövergripande 
ämneskonferenser ses över. Förutsättningar för detta tas upp i ledningsgruppen för 
gymnasiet.  
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4 Uppföljning av Genomförandeplan 2020-2021 
Målområde Mål Aktivitet Uppföljning 

Kunskaper Meritvärde i linje 
med det förväntade 
i förhållande till 
Kungsbackas 
förutsättningar 

FGTE tillgänglig lärmiljö  
 
Fortsatta resultatdialoger enligt 
utarbetad modell 

Läsåret 2020-2021 har präglats av 
coronapandemin.  
 
Tillgänglig lärmiljö har satts i nya 
perspektiv och arbetet med tillgänglig 
lärmiljö har fortsatt på enheterna, dock 
på olika sätt och i olika hög grad.  
 
FGTE avslutas nu som gemensamt 
projekt, men de goda lärdomarna tas 
tillvara på samtliga skolenheter och i 
samarbete med Förskola-Grundskola. 
Det är även viktigt att de relationer 
som byggts mellan kommuner och till 
Högskolan i Halmstad fortsatt värnas 
för såväl nya utvecklingsprojekt som 
för kollegialt lärande. 
 
Resultatdialoger genomfördes läsåret 
2020/21 med tre utvalda program. 
Utifrån resultaten har tre nya program 
valts ut för resultatdialoger 
innevarande läsår 2021/22. 

Normer och 
värden 

Elevhälsans arbete 
inriktas på 
förebyggande och 
främjande arbete  
 
Eleverna upplever 
delaktighet i 
framtagande och 
uppföljning av 
ordningsregler 

Elevhälsan sammanställer, på 
gruppnivå, statistik och 
utvecklingsområden utifrån 
hälsosamtal och övriga 
elevkontakter inför läsårsslut. 
Denna delges rektor och 
arbetslag för att sedan tas 
med i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Mål och 
aktiviteter förs in i enheternas 
genomförandeplaner  
 
 
Uppföljning en gång/läsår 
utöver GR-enkät 

Elevhälsan tog fram sammanställning 
till respektive enhet och program som 
underlag inför uppföljningen av läsåret 
2020/2021. 
 
Underlaget användes i varierande grad 
och därför föreslås samma åtgärd vara 
kvar även innevarande läsår. Bland 
annat behöver ett mer enhetligt 
underlag arbetas fram. 

Elevernas 
ansvar och 
inflytande 

Kursutvärderingar 
genomförs 
systematiskt i 
huvuddelen av alla 
kurser 

Priomålsgruppen för 
elevinflytande tar fram 
stödmaterial 

Kursutvärderingar genomförs i större 
utsträckning än tidigare och i olika 
former och vid olika tidpunkter, ex 
mitten av kursen eller i slutet av 
kursen. Kursutvärderingarna kan 
genomföras via elektroniska formulär 
eller via formativa samtal. 

Utbildningsval 
- arbete och 
samhällsliv 

Resultatet av APL 
och 
collegeplattformar 
förbättras 

En modell för att följa upp 
resultatet tas fram av 
priomålsområde Skola-
Omvärld 

Inom respektive collegeplattformarna 
finns olika rapporteringssystem och 
kontrollfunktioner som ska säkerställa 
uppföljningen av resultat. En generell 
uppföljningsmodell är ännu inte helt 
framtagen. Under året har 
förstelärarorganisationen organiserats 
om och gymnasieskolan arbetar inte 
längre utifrån en övergripande 
priomålsgrupp som omhändertar 
skola-omvärldsfrågorna utan de ligger i 
huvudsak ute på enheterna. 
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Bedömning 
och betyg 

 Ledningsgruppen på 
gymnasiet planerar och 
genomför systematiskt 
kollegialt lärande på samtliga 
skolenheter utifrån lärdomar 
inom FGTE. Detta gäller inte 
enbart betyg och bedömning. 
(se också direktiv i mål och 
budget 2021).  

Inom ramen för From Great To 
Excellent, FGTE, har ett av de 
prioriterade områdena för 
gymnasieskolorna varit tillgänglig 
lärmiljö, med utgångspunkt i motivation 
till lärande. Detta för att bland annat 
fånga upp det som kommit fram ur 
FGTE. En planering har tidigare funnits 
för att temat Tillgänglig lärmiljö ska tas 
upp på gymnasiets studiedag. På 
grund av distansundervisning och 
snabba förändringar under förgående 
läsår har denna planering reviderats, 
och studiedagarna har istället använts 
för att minska arbetsbelastningen för 
lärare genom att under studiedagen få 
möjlighet att planera 
(distans)undervisning. 

 
  



Gymnasium & Arbetsmarknad, Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 - 
Huvudmannarapport 33(34) 

 

5 Sammanfattande analys 
Kungsbackas gymnasieskolor har fortsatt goda kunskapsresultat i förhållande till riket. I 
förhållande till förutsättningarna har Kungsbacka dock fortfarande en stor avvikelse från det 
modellberäknade värdet. Avvikelsen har dock blivit mindre. Elever och organisationen har 
ställts inför stora utmaningar kopplat till pandemin och distansundervisningen. Stora 
ansträngningar har gjorts både hos elever och organisation för att bibehålla betygsresultat på 
lika nivå som tidigare år.  De preliminära betygsresultaten är dessutom mycket varierande sett 
till de olika programmen, från att i princip varenda avgångselev uppnår examen på vissa 
program till enbart cirka en tredjedel på enstaka program läsåret 2020/2021. 
Resultatet för trygghet i skolan liksom studieron på lektionerna har fortsatt att förbättrats. Här 
kan eventuellt en konsekvens av att stora delar av undervisningen bedrivits på distans noteras. 
Elevernas uppfattning om studieron skiljer sig dock en hel del mellan olika program. 
Sambandet mellan andelen elever med examen och studiero är inte lika tydligt detta läsår som 
tidigare. Elevhälsans främjande och förebyggande resultat har fått högre resultat. Ett närmare 
samarbete mellan lärare och elevhälsoteamet har lett till att eleverna upplever att de får hjälp 
snabbare. 

Den långsiktiga trenden inom området Elevernas ansvar och inflytande är att resultaten 
förbättrats sett till helheten. Resultatet för Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är 
oförändrat jämfört med 2020. Index för det upplevda elevinflytandet uppgår precis som 2020 
till 58. Resultatet för de enskilda frågorna är också på samma nivå som 2020. Generellt sett är 
resultaten lägre vad gäller frågan om inflytande över undervisningens innehåll. 
Distansundervisningen påverkade åtminstone initialt elevernas möjligheter att ha inflytande 
över undervisningen och i mer formella inflytandeforum. Skolenheter och program som 
arbetat aktivt med att förankra de ramar som tagits fram inom priomålsgruppen för 
elevinflytande över vad eleverna kan påverka har högre resultat på det upplevda 
elevinflytandet. 

Elevledda utvecklingssamtal har införts på fler och fler enheter och använts mer systematiskt. 
Detta har ökat elevernas möjligheter till inflytande. Inför vårens utvecklingssamtal lanserades 
en ny modul i V-klass som möjliggjort en tydligare struktur för elever och vårdnadshavare att 
öka sin delaktighet. Det märks också att många elever är vana att arbeta med elevledda 
utvecklingssamtal från sin grundskoletid. Kursutvärderingar har genomförts mer systematiskt 
och i större utsträckning än tidigare år. 

Resultatet som helhet inom området Utbildningsval - arbete och samhällsliv har en svagt 
uppåtgående trend då index och de enskilda frågorna har förbättrade resultat. Inom 
arbetsmodellen Den Breda vägledningen med målsättning att fler elever upplever sig göra väl 
medvetna och underbyggda val inför sin framtid har ett utvecklingsarbete bedrivits som 
bidragit till förbättringen. Studie- och yrkesvägledarens roll har blivit tydligare och 
samarbetet med elevhälsoteamet är gynnsam för arbetet kring elevens breda vägledning. 

Resultaten inom området Betyg och bedömning har förbättrats ytterligare och en högre andel 
elever vet exempelvis vad som krävs för att uppnå kunskapskraven. I flera av enheternas 
analyser lyfts ökad samsyn och likartade processer mellan lärare som arbetar med samma 
elever fram som en framgångsfaktor. Distansundervisningen har ställt högre krav på lärarna 
att vara tydliga kring ämnesplaner, kunskapskrav och bedömning. 
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6 Genomförandeplan 

Sammanställning av aktiviteter 

Område Mål Indikator Aktiviteter 

Kunskaper Meritvärde i 
linje med det 
förväntade i 
förhållande till 
Kungsbackas 
förutsättningar 

Ökat genomsnittligt 
meritvärde  
från 2021 års resultat på 
14,2 

Ny struktur för arbetet med gymnasieskolornas 
priomålsområden implementeras. Ansvarig: 
Gymnasiechef 

   Åtgärdsprogrammens kvalitet säkerställs så det 
stöd eleven har rätt till ges. Ansvarig: Biträdande 
gymnasiechef 

   Uppdrag ges till lektorerna att utifrån forskning och 
evidens skapa former och arbetssätt för att höja 
meritvärdet. Ansvarig: Biträdande gymnasiechef 

   Se över det studiestödjande arbetet på skolorna; 
hur detta organiseras, bemannas och genomförs 
på enheterna så att goda idéer och modeller kan 
spridas. Ansvarig: Gymnasiechef 

   Säkerställa att Introduktionsprogrammens 
individuella studieplaner har mätbara mål. 
Ansvarig: Gymnasiechef 

Normer och 
värden 

Elevhälsans 
arbete inriktas 
på 
förebyggande 
och främjande 
arbete 

Högre andel elever 
uppger 2022 jmfr 2021 
att: Elevhälsogruppen i 
min skola frågar oss 
elever hur vi upplever vår 
skol-och livssituation. 
Andelen var 66% 2021 

Elevhälsan sammanställer ett enhetligt underlag, 
på gruppnivå, statistik och utvecklingsområden 
utifrån hälsosamtal och övriga elevkontakter inför 
läsårsslut. Denna delges rektor och arbetslag för 
att sedan tas med i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Mål och aktiviteter förs in i 
enheternas genomförandeplaner. Ansvarig 
Biträdande gymnasiechef  
 
Fortsätta se över organiseringen av elevhälsoteam 
utifrån ny rektorsorganisation. Ansvarig: 
Biträdande gymnasiechef 

Elevernas 
ansvar och 
inflytande 

Elevernas 
delaktighet 
och inflytande 
ska öka 

Samtliga elever leder sitt 
eget utvecklingssamtal. 

Samtliga skolenheter arbetar så att varje elev får 
leda sitt eget utvecklingssamtal. Följs upp i 
samband med gymnasieskolans elevenkät. 
Aktiviteten har även koppling till området 
Bedömning och betyg. Ansvarig: Gymnasiechef 

  Samtliga skolenheter har 
implementerat den 
gemensamma strukturen 
och terminologin för 
elevråd/klassråd/program-
ledningsråd/skolkonferens 

Den gemensamma strukturen och terminologin för 
elevråd/klassråd/programledningsråd/skol-
konferens som tagits fram fortsätter att 
implementeras på samtliga skolenheter. Ansvarig: 
Gymnasiechef 

Utbildningsval 
-arbete och 
samhällsliv 

Resultatet av 
APL och 
college-
plattformar 
förbättras 

Uppföljning av 
collegeplattformar är 
genomförd samt är 
redovisad tillsammans 
med  
identifierade 
åtgärdsområden i 
kvalitetsrapporterna. 

En modell för att följa upp resultatet tas fram. 
Ansvarig: Gymnasiechef 
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1 Målstyrning i Kungsbacka kommun 
I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en 
gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det 
är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och 
formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det 
ska göras i sina genomförandeplaner. 

Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat 
för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi 
vill om vi följer det som politikerna beslutat om. 
  

Det här är Kungsbackas styrmodell 
 

 
  
Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett 
uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en 
utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal 
prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är 
formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar 
leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje 
enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer 
att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. 
Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål 
som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna 
resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven 
beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att 
tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. 
Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss 
tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
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genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att 
följas upp i årsredovisningen. 
  

1.1 Systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå 
I skollagen finns det reglering om att alla huvudmän och skolenheter ska ha ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
som ger tydligare beskrivning av hur arbetet bör ske på de olika nivåerna för att motsvara 
skollagens krav. 

Styrningen i förvaltningen utgår från beslutat årshjul med planering och uppföljning. 
Kommunfullmäktiges mål riktas till hela förvaltningen eller adresseras till specifika 
verksamheter. Adressat ansvarar för att ta fram en genomförandeplan för respektive mål, alt 
adresserar målet vidare i sin organisation. Adressat ansvarar också att vid delårsbokslut och 
årsbokslut rapportera hur man arbetat med målet, samt redovisa vilka resultat man uppnått. 
Nämnden får regelbundna rapporter vid sina sammanträden, ex betygsresultat och 
elevenkäter. En gång per år genomför nämnden en måldag. Där ges nämnden en fördjupad 
bild av måluppfyllelsen och strategiska områden från verksamheterna som underlag för 
kommande planering och målsättningar. 
Huvudprincipen är att rektor har ansvar för planering och uppföljning av de nationella målen. 
Varje rektor upprättar inför varje läsår en plan för skolenheten, en s.k. genomförandeplan. I 
denna ingår åtgärder för att öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen, att nå 
eventuella kommunfullmäktige mål samt nämndens resultatmål. 
I samband med läsårsavslutningen upprättar rektor en uppföljning av hur det systematiska 
kvalitetsarbetet bedrivits samt över vilka resultat och förslag till förbättringar som det lokala 
kvalitetsarbetet har lett fram till. 

Rektor bestämmer hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i praktiken på sin enhet och 
när de olika uppföljningarna och analyserna genomförs under läsåret. 

I huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet återfinns en beskrivning av 
de processer som möjliggör för huvudmannen att kunna ha ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Det finns också en beskrivning av resultat samt analyser och vilka förbättringsområden som 
identifierats. 

Som underlag till uppföljningen har bland annat respektive rektors dokumentation av sitt 
systematiska kvalitetsarbete använts. Resultat från analysgrupper med uppdrag att analysera 
skolenheternas uppföljningar ur ett helhetsperspektiv har också utgjort underlag till 
huvudmannens uppföljning. Analysgrupperna har bestått av rektorer, arbetslagsledare, studie- 
och yrkesvägledare samt utvecklingsledare. Även elevreferensgrupper har deltagit i 
analysarbetet. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har tillsammans med förvaltningsledning, 
skolledning, utvecklingsledare, en grupp av arbetslagsledare samt elever haft dialog om 
uppföljningens resultat och åtgärder. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Processbeskrivning 
Förvaltningen arbetar sedan fyra år tillbaka med analysgrupper i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Inom gymnasiesärskolan har dessa analysgrupper varit rektorer, 
arbetslagsledare och förstelärare på gymnasiesärskolan. Även utvecklingsledare från 
förvaltningens avdelning för Verksamhetsstöd och utveckling har deltagit. 
Analysgruppernas uppdrag är att genomföra en analys av resultat på huvudmannanivå 
(Kungsbacka). Rektorer gör först analys för sina skolenheter vilket används som ett underlag. 
I dessa analyser har hela arbetslagen deltagit samt tagit hänsyn till kontinuerligt insamlade 
tankar från elever. 
Utifrån vad som framkommit i analysgrupperna sammanställs denna rapport och redovisas för 
huvudmannen vid ett separat tillfälle då även rektorer, utvecklingsledare och elever är 
inbjudna för att stärka dialogen. 

2.2 Organisation  
Kungsbackas gymnasiesärskolor har både individuellt program och nationella program. De 
nationella programmen finns på skolenhet 5 på Elof Lindälvs gymnasium och det individuella 
programmet finns på skolenhet 1 på Aranäsgymnasiet. 

Individuella program  
Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är 
anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. 
Den garanterade undervisningstiden för ett individuellt program är 3 600 timmar fördelade på 
fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna 
kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i 
samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov 
och förutsättningar. 

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden: 

 estetisk verksamhet 
 hem- och konsumentkunskap 
 idrott och hälsa 
 natur och miljö 
 individ och samhälle 
 språk och kommunikation. 

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg 
i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på 
grundläggande och fördjupade kunskaper. 

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella 
program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera. 

I anslutning till skoldagen finns även korttidstillsyn för skolungdom över 12 år för frivilliga 
skolformer, ofta kallat LSS-fritids. Fritidshemmet har öppet mån-fre kl 06.00-18.00. 
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Fritidshemmet har inga stängningsveckor under sommaren, utan är öppet året runt. 

Nationella program 
De nationella programmen ska leda till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier. 
Programmen är både praktiska och teoretiska. I utbildningen ingår 22 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). De nationella programmen är på 4 år och man läser 2500 
poäng, som motsvarar minst 3 600 timmar. Alla elever som läser ett av de nationella 
programmen gör ett gymnasiesärskolearbete. 

Gymnasiesärskolan på Elof Lindälv erbjuder de nationella programmen Administration, 
handel och varuhantering (AHV); Hotell, restaurang och bageri (HRB); Fastighet, anläggning 
och byggnation (FAB) samt Fordon och godshantering (FG). 
Under året har gymnasiesärskolans arbetslag varit indelade i två spår: FAB och FG samt AHV 
och HRB. 
Gymnasiesärskolan på Elof Lindälv tillhör skolenhet 5 tillsammans med El- och 
energiprogrammet och Teknikprogrammet. 
Fyra av nio yrkeslärare tillhör gymnasieskolans program och antalet yrkeslärare som tillhör 
andra program har ökat. Lärare som undervisat i bild, idrott, musik, fordon och restaurang 
lånas in från andra program. 

Samtliga lärare som tillhör arbetslaget och undervisar i de gymnasiesärskolegemensamma 
ämnena är behöriga speciallärare. 

Alla yrkesämnen undervisas årskursövergripande, så också flera 
gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De gymnasiesärskolegemensamma ämnena läser 
eleverna gemensamt i olika konstellationer över programgränserna. 
Gymnasiesärskolan delar övrig personal med skolenhetens båda andra program. I 
elevhälsoteamet (EHT) för skolenheten ingår specialpedagog som arbetar 100 %, 
skolsköterska som arbetar 50 % och skolkurator som arbetar 50 %. I EHT ingår även rektor 
för enheten. Elevhälsoteamet har hållit veckovisa möten. Skolenheten har också tillgång till 
en skolpsykolog för såväl sitt förebyggande och främjande elevhälsoarbete som för sitt 
åtgärdande arbete. Skolpsykologen är knuten till Kungsbackas samtliga kommunala 
gymnasieskolor. 

Till skolenheten är också en av skolans bibliotekarier och en studie- och yrkesvägledare 
(SYV) knutna. Bibliotekarie och SYV arbetar heltid, men är även knutna till andra 
skolenheter. 

2.3 Elever 
Under läsåret 2020/2021 var 31 elever fördelat på 6 klasser varit inskrivna på 
gymnasiesärskolans individuella program 
Gymnasiesärskolan på Elof Lindälv har läsåret 2020/2021 haft 39 elever på hösten och 36 på 
våren. En elev hade förlängd skolgång och avslutade sin utbildning vid årsskiftet och två 
elever hoppade av utbildningen under vårterminen 2021. Eleverna har varit fördelade på 
följande program 
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Program Antal Flickor pojkar årskurs 1 årskurs 2 årskurs 3 årskurs 4 

FAB 8 1 7 2 2 1 3 

FG 8 0 8 4 1 1 2 

HRB 12 5 7 2 4 0 6 

AHV 10 4 6 2 2 4 2 

Totalt 38 10 28 10 9 6 13 

Fastighet, anläggning och byggnation, FAB. Fordon och godshantering, FG. Hotell, 
restaurang och bageri, HRB. Administration, handel och varuhantering, AHV. 

Under året har två elever gått lärlingsutbildning på AHV respektive FG. En elev har tagit 
betyg i gymnasiets ämne idrott och hälsa1 och två elever har fått betyg i gymnasiets 
matematik 1a. Två elever från IM har läst omvänt integrerat på GYS, en på HRB och en på 
AHV. 

  

Gymnasiesärskolan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel elever (%) i gymnasiesärskolan, Individuella program 51 54 42 42 40 42 45 

Andel elever (%) i gymnasiesärskolan, Nationella program 49 46 58 58 60 58 55 

Antal elever i huvudmannens skolenheter 45 46 50 48 60 64 69 

Elever, andel (%) kvinnor i huvudmannens skolor 38 30 28 38 32 34 35 

  

2.4 Personal 
Personalen som arbetar på Gymnasiesärskolans individuella program består av 

5 legitimerade pedagoger och 1 vikarierande lärare. 
4 aktiveringspedagoger i klass och 1 aktiveringspedagog i musikterapi. 

18 elevassistenter. 
1 fritidspedagog/hemkunskapslärare. 

1 samordnare. 
1 enhetschef på deltid under en kortare period. 

På de nationella programmen arbetar 6 behöriga speciallärare. I arbetslaget finns också lärare 
från andra skolenheter. Dessa undervisar till exempel i musik, bild, idrott, yrkeskurser inom 
fordon och yrkeskurser inom restaurang. De gymnasiesärskolegemensamma ämnena ges i 
blandade grupper över programgränserna 

Program Yrkeslärare Elevassistent 

FAB 180% 20% 

FG 100% 20% 

AHV 100% 25% 

HRB 200% 35% 

Inom gymnasiesärskolan totalt var andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 76,7% 
och antalet elever per lärare 3,3. 
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. 

Gymnasiesärskolan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lärare (heltidstjänster) andel (%) med 
pedagogisk högskoleexamen 

80 90 91 90 83 79 79 65,1 76,7 

Lärare (heltidstjänster) andel (%) med 
specialpedagogisk högskoleexamen 

10 12 13 31 18 24 39 32,9 39,6 

Lärare (heltidstjänster) andel (%) med 
tillsvidare anställning 

68 74 80 85 86 98 99   

Lärare, antal heltidstjänster 19 17 16 16 17 16 15  21 

Lärartäthet, antal elever per lärare 
(heltidstj.) 

2,9 3,2 2,9 2,9 2,9 3,3 2,7 3,3 3,3 
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3 Uppföljning av nationella mål 
I detta kapitel redogörs måluppfyllnaden för de övergripande mål och riktlinjer som anges i 
Skolverkets dokument Läroplan för gymnasiesärskola 2013 

I de övergripande målen anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever bör 
ha utvecklat när de lämnar utbildningen. Målen anger inriktningen på utbildningen. 

Under varje avsnitt presenteras resultat, analys och planerade åtgärder. Avsnittet inleds med 
en redogörelse för vilka insatser som genomfördes under föregående period och vilka mål 
respektive enhet hade. För varje läroplans mål finns även ett kommunalt mål som anges i 
texten. Detta för att underlätta och förstärka den övergripande uppföljningen även av de 
kommunala målen som är beslutade av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun. 

3.1 Kunskaper 
Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för 
etablering på arbetsmarknaden. Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd 
gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar: 

 har tillägnat sig kunskaper i de kurser eller ämnesområden som ingår i studievägen 
och kan använda dessa i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv 

 har utvecklat sin förmåga att:- formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa 
problem,- reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,- kritiskt granska 
och värdera påståenden och förhållanden, och- lösa praktiska problem och 
arbetsuppgifter 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 
tillit till sin egen förmåga, 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 
kunskap, självinsikt och glädje, 

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 
 har utvecklat kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, 
 har utvecklat kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet, 
 har kunskaper om de mänskliga rättigheterna, 
 känner till de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 

och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 
 har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, 
 har utvecklat sin förmåga att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 

arbetsliv, 
 har utvecklat sin förmåga att kritiskt granska och bedöma information för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 
 har utvecklat kunskaper om internationell samverkan och globala samband, 
 kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 

hållbar utveckling, och 
 kan använda till exempel bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som olika 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 
Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd utbildning på ett individuellt program har 
nått så långt som de individuella förutsättningarna medger i förhållande till de ovan angivna 
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målen. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt? 
 att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd? 
 att samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande? 

Kommunalt mål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

3.1.1 Resultat 

Gymnasiesärskolans resultat 

Nationella 
program 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Andel/Antal som 
fullföljer 4 år i 
gymnasiesärskolan 

5/6 13/13 5/5 3/3 5/5 6/6 6/6 7/7 

Av avgångseleverna är två elever inskrivna på arbetsförmedlingen varav en elev har en 
lönebidragsanställning medan en har säsongsanställning. En elev fick fast anställning och 
avslutade därför sin utbildning i förtid. 2 elever fick sin sysselsättning inom daglig 
verksamhet och en sökte till Folkhögskola. 

Sammanställning gymnasiesärskolan, ämnen 

ÄMNE Uppnått 
gymnasiebetyg 

Antal 
A 

Antal 
B 

Antal 
C 

Antal 
D 

Antal 
E 

Anpassad 
studiegång 

Når ej 
mål 

ENGELSKA 1 
(ENSENG51) - - - 3 7 6 2 2 

ESTETISK 
VERKSAMHET 
(ESSEST5) 

- - 4 3 3 4 - 2 

HISTORIA 1 
(HITHIS51) - 3 1 3 3 4 - 2 

IDROTT OCH HÄLSA 
1 (IDCIDR51) 1 1 3 5 11 16 - - 

MATEMATIK 1 
(MAMMA51) 1 4 6 8 12 6 - - 

NATURKUNSKAP 
(NANNAT51) - 1 2 2 4 5 - - 

RELIGIONSKUNSKAP 
1 (REIREL51) - - - - - - -  

SAMHÄLLSKUNSKAP 
1 (SALSAM51) - 1 3 6 3 - - - 

SVENSKA 1 
(SVBSVE51) - 1 6 13 6 8 2 - 

SVENSKA SOM 
ANDRASPRÅK - - - - - 2 - - 
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Gymnasiesärskola, ämnesområden - individuella program 

ÄMNESOMRÅDE 

Kunskapskrav för 
grundläggande 
kunskaper efter 
elevens 
förutsättningar 

Eleven tränar på att 
nå fördjupade 
kunskaper efter 
elevens 
förutsättningar 

Kunskapskrav för 
fördjupade 
kunskaper efter 
elevens 
förutsättningar 

Tränar på att nå 
Kunskapskrav för 
betyg E i 
något/några ämnen 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

ESTETISK 
VERKSAMHET 
(ESE) 

5 8 7 6 1 2   

HEM OCH 
KONSUMENT 
(HEM) 

7 13 4 1 2 4   

INDIVID OCH 
SAMHÄLLE (INI) 9 13 1 5 3    

IDROTT OCH 
HÄLSA (IDO) 3 7  5 8 3   

NATUR OCH 
MILJÖ (NAO) 8 12 2 4 3    

SPRÅK OCH 
KOMMUNIKATION 
(SPR) 

8 13 3 4 3 1   

  

Enkätresultat kopplade till läroplansområdet  

Nationella program 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla 
kurser 

94,2 92,3% 87,1% 83,6% 83,3% 87% 87% 

Skolarbetet gör mig så intresserad att jag får lust att 
lära mig mer 

88,6% 80,8% 77,4% 79,2% 88,9% 67% 80% 

Lärarna har goda ämneskunskaper 91,4% 96;2% 93,6% 95,8% 100% 93% 100% 

Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet när 
jag behöver det 

94,3% 100% 90,8% 100% 100% 83% 100% 

Lärarna är tydliga och förklarar så att jag förstår 91,4% 100% 93,6% 94,7% 100% 93% 100% 

Lärarna lyssnar till mina behov och tar hänsyn till 
mina förutsättningar 

88,6% 92,3% 93,5% 91,7% 100% 93% 87% 

Nationella programmen: Elevernas lust att lära har enligt svaren i elevenkäten ökat. En lägre 
andel elever upplever att de får den hjälp de behöver med skolarbetet, 94,3% jämfört med 
100% föregående år. Eleverna upplever också i lägre grad att lärarna tar hänsyn till deras 
förutsättningar. I årets enkät har fler elever svarat "vet inte" på flera frågor. 

3.1.2 Analys  
Nationella programmen 

Det goda resultatet bedöms bero på: 
Att elevernas lust att lära sig mer ökat, kan bero på infärgning mellan karaktärsämnen och 
gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Detta gör att eleverna upplever en större helhet i 
undervisningen. 
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Det försämrade resultaten kan bero på:   
Att en lägre andel elever upplever att de får den hjälp de behöver med skolarbetet kan bero på 
att läraren inte alltid uppfattar elevens behov.  I samtal med elever har det framkommit att 
eleverna inte alltid ber om hjälp när de behöver det, för att undvika att exponera sig för sina 
klasskamrater och lärare. Vid uppföljning av elevenkäten har elever även uppgett att lärarna 
har för långa genomgångar och det blir då svårt att fokusera. Eleverna menar att vissa saker 
skulle lärarna kunna förklara på ett mer kortfattat sätt. Lärarna behöver vara mer lyhörda i 
återkopplingen till eleverna för att säkerställa förståelse av undervisning. 
En lägre andel av eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras förutsättningar. Därav 
krävs det mer omfattande förberedelser och uppföljning av undervisningen på en individuell 
nivå för att möta elevernas olika behov. 

I årets enkät har fler elever svarat "vet inte" på flera frågor vilket gör det svårare att tolka 
resultatet. GYS behöver arbeta vidare med att eleverna tar ställning till olika frågor. 

Individuella programmet 
Lärarna använder sig av samma matris under 4 år vilket gör det svårt att utifrån statistiken 
utläsa varje elevs utveckling för varje år. Det kan konstateras ett behov av en matris för varje 
år. 

Estetisk verksamhet:  Elevernas kunskapsutveckling har ökat genom att det under året getts 
möjlighet att ge elever individuell musik. 

Det finns ett samarbete med estetlärare på Aranäsgymnasiet i musik, bild, dans och teater. 
Dessa ämnen är mycket viktiga för elevgruppen i syfte att utveckla självkännedom, 
självkänsla, social kompetens och kreativitet. 
Hem och konsumentkunskap:  Matlagning har genomförts i hemkunskapssalen. Det har 
saknats en ”lägenhet” för att praktiskt kunna genomföra vardagssysslor i ett hem för att 

förbereda eleverna för vuxenlivet. Tidigare fanns inrett ett klassrum som en lägenhet men det 
utrymmet nyttjas nu till undervisning. 
Individ och samhälle, Natur och miljö och språk och kommunikation: Dessa tre 
ämnesområden är det klasslärarna som ansvarar för. Det finns en 4-årsplan skapad där 
kursplanernas innehåll har fördelats under de 4 åren. Syftet med detta är att öka samarbetet 
mellan grupperna, öka det kollegiala lärandet samt säkra upp att eleverna får ta del av allt 
centralt innehåll i kursplanerna. 

Idrott och hälsa: Skolan har varit utan idrottshall och omklädningsrum under en längre period 
pga nybyggnation vilket medfört svårigheter i att träna ombyte och duschning i offentliga 
miljöer. Detta har medfört att det inte gått att bedöma detta område i samma utsträckning som 
vid normala förhållanden. 
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3.1.3 Åtgärder 

Verksamhet Mål Indikator Aktiviteter 

Individuella 
programmet 

Den fysiska och psykiska 
lärmiljön främjar till inlärning 
för varje elev 

Antal förbättrade 
elevarbetsplatser, antal 
fungerande 
smartboards/activeboards, 
antal elever med ökad tillgång 
till kommunikationsverktyg 

Utforma den fysiska miljön för 
att skapa en lärmiljö som 
passar alla elever. Förbättra 
arbetsplatser för eleverna. Få 
fungerade smartboards och 
activeboards i alla klassrum. 
Tillgodose alla elevers behov 
av kommunikationsverktyg och 
att det har tillgång till dessa. 

 Arbeta för att V-klass blir en 
fungerande plattform där 
dokumentering av elevernas 
kunskapsutveckling samt den 
framåtsyftande planeringen 
sker. 

Antal pedagoger som 
använder V-klass som ett 
verktyg 

Anpassningar i V-klass för 
gymnasiesärskolan behöver 
genomföras. Pedagogerna 
arbetar tillsammans för att hitta 
ett gemensamt arbetssätt för 
dokumentering i V-klass 

 Att implementera 
kommunikationsverktyget 
WidgitGo som ett verktyg i 
klasserna 

Antal pedagoger som arbetar 
med WidgitGo 

Pedagogerna lär sig 
tillsammans hur man kan 
arbeta med WidgitGo 

Nationella 
programmen 

Alla elever upplever att de får 
den hjälp de behöver. 

Alla elever upplever i nästa 
års elevenkät, att de får hjälp 
när de behöver. 

Mer omfattande förberedelser 
och uppföljning av 
undervisningen på en 
individuell nivå för att möta 
elevernas olika behov. 

3.2 Normer och värden 
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att hjälpa människor, 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
Kommunalt mål: En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i samt Ett medskapande 
samhälle och en öppen attityd 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 
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 att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen? 

 att i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och 
utanför vårt land? 

 att främja likabehandling av individer och grupper? 

 att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling? 

 att visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt? 
  

  

3.2.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet  

Nationella program 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Jag känner mig trygg i skolan 91,4% 92,4% 87,1% 95,8% 100% 93% 100% 

Jag får möjlighet till studiero i skolan 88,6% 96,2% 80,6% 75% 100% 93% 93% 

Personalen på skolan bemöter mig bra 94,3% 100% 96,8 100% 100% 93% 80% 

Andra elever på skolan bemöter mig väl 88,6% 84,6% 80,7% 91,6% 83,3% 93% 80% 

Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan 68,6% 92,3% 90,3% 87,5% 83,4% 87% 80% 

I min skola upplever jag att vi respekterar varandra 85,8% 96,8% 74,2% 70,9% 94,4% 87% 93% 

Det finns vuxna i skolan att prata med när jag 
behöver det 

100% 95,4% 83,9% 100% 100% 93% 87% 

I skolan diskuterar vi om hur vi ska vara mot 
varandra 

88,5% 92,3% 83,9% 91,7% 94,5% 93% 83% 

Nationella programmen: Upplevelsen av studiero har minskat. På frågan jag blir inte 
diskriminerad eller mobbad i skolan har resultatet sjunkit från 92% till 69%. 100% av 
eleverna upplever att det finns vuxna att prata med. 

 

3.2.2 Analys  
Nationella programmen 
Upplevelsen av studiero har minskat. Under hösten 2020 genomfördes en extra enkät om 
studiero där eleverna framförde hur de vill ha det i klassrummet för att kunna fokusera. I 
början av läsåret reviderades skolans ordningsregler tillsammans med eleverna, dessa har 
under läsåret även följts upp och reviderats löpande på klassråd och enhetsråd. Trots detta har 
inte önskat resultat uppnåtts utan detta är något som behöver arbetas vidare med. 

Något som sticker ut är resultatet på frågan om "jag blir inte diskriminerad eller mobbad i 
skolan" som sjunkit från 92% till 69%. När enkätresultatet kom gjordes en fördjupad 
undersökning med ytterligare tre frågor: 

1. Jag känner till de 6 diskrimineringsgrunderna: kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, funktionshinder och ålder 
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2. Jag blir diskriminerad i skolan 
3. Jag är/har blivit mobbad på Elof Lindälvsgymnasium 

Resultatet på den kompletterande undersökningen bekräftade att det finns elever som upplever 
att de är eller har blivit mobbade. 
Utifrån resultatet har GYS lagt ett ökat fokus på att i alla kurser arbeta med 
värdegrundsarbetet utifrån likabehandlings- och diskrimineringsplaner utifrån rubrikerna, 
ålder, religion, sexualitet, funktionsnedsättningar och könsidentitet. Ett led i detta arbete är 
även att man arbetat med kill- och tjejgrupper runt frågor som, hur är vi mot varandra, 
självkänsla samt etik och moral på digitala plattformar. 

Mer grundläggande kunskaper om vad mobbning och diskriminering innebär kan ha skapat 
insikter om att elever beskriver sig vara utsatta för mobbning. Arbetslaget kommer nästa läsår 
fortsatt arbeta med att kommunicera vad som definieras som mobbning i var dagliga lärmiljö. 
Detta kommer kombineras med ett arbete om att ha respekt för varandras behov av arbetsro 
under lektionerna. 
Trots allt upplever 100% av eleverna att det finns vuxna i skolan att prata med. 

Individuella programmet 
Det har upplevts en större trygghet för eleverna när det under läsåret varit färre elever på 
Aranäsgymnasiet pga distansundervisning. 
Lokalerna upplevs vara för små i proportion till antal elever som är inskrivna. En svårighet 
som upplevts är att det varit svårt att förflytta vissa elever mellan olika rum då det är mycket 
rörelse i lokalerna. Lokalerna är inte fullt anpassade för en särskoleverksamhet i nuvarande 
omfattning. 
Utemiljön upplevs som otrygg där det kör fordon. 

3.2.3 Åtgärder 

Verksamhet Mål Indikator Aktiviteter 

Individuella programmet Gemensamt 
förhållningssätt och 
bemötande gentemot 
eleverna 

Varje elev har en 
uppdaterad plan. 
Varje personal har 
kunskap om gällande 
plan för varje elev. 

Alla elever ska ha en 
enskild uppdaterad plan 
för hur man ska bemöta 
och arbeta med just den 
eleven. All personal som 
arbetar med eleven skall 
var inläst och införstådd 
på planen och följa den. 

Nationella programmen Eleverna upplever att de 
inte blir diskriminerade 
eller kränkt i skolan 

Ingen elev upplever sig 
diskriminerad eller kränkt 

Fortsatt arbete i 
samtalsgrupper i 
samarbete med 
elevhälsan. 

3.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 
att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar  

 tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
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 aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 

 utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former 

 utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 
samhällsliv, och 

 stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 
initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön? 

 att elever som har svårt att framföra sina synpunkter uppmuntras att göra det? 
Kommunalt mål: Ett medskapande samhälle och en öppen attityd 

  

3.3.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet 

Nationella program 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Vi kan påverka undervisningens innehåll - 88,4% 67,7%  79,2%  94,4% 87% 87% 

Jag känner att vi kan påverka arbetet i skolan 91,4% 80,7% 80,6%  91,6%  77,8% 93% 100% 

Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter 91,4% 96,2% 90,3%  95,8%  100% 93% 93,3% 

Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer 85,7% 80,8% 80,7%  79,1%  77,7% 73% 80% 

Nationella programmet: På frågan "jag känner att vi kan påverka arbetet i skolan" har 
resultatet ökat från 80;7% till 91,4%. Andelen elever som svarade "vet inte" sjönk i år från 
11% till 8,6%. Resultatet på frågan om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter har gått från 
96,2% till 91,4%. Eleverna upplever till 85,7% att det finns utrymme att tänka fritt och testa 
idéer till skillnad från föregående år då motsvarande siffra var 80,8% 

 

3.3.2 Analys  
Nationella programmen 
På frågan om eleverna känner att de kan påverka arbetet i skolan har uppsatt mål nåtts från 
förra året. Vid genomgång av enkätresultat förra året framkom att frågorna vi kan påverka 
undervisningens innehåll och jag känner att vi kan påverka arbetet i skolan kan vara svåra att 
förstå skillnaden i. Därför togs frågan vi kan påverka undervisningens innehåll bort. Andelen 
Vet inte sjönk i år från 11% till 8,6% vilket kan tolkas att frågan blev tydligare för eleverna. 

Det goda resultatet bedöms bero på: 
Gymnasiesärskolan arbetar med elevinflytande genom klassråd och enhetsråd. Dessa är 
viktiga forum i arbetet för värdegrund/normer där eleverna har ett stort inflytande på sin 
skolsituation. Elever har även deltagit i gymnasiesärskolans verksamhetsråd där de kunnat 
påverka direkt i samtal med politikerna. 
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Enheten har även i år arbetat med ett ökat medbestämmande där elever har varit med och 
beslutat om innehåll och arbetssätt. Dessutom har det även tydliggjorts vad det är eleverna 
kan vara med och påverka vilket syns i resultatet som ökat från 80,7% till 91,4%. 
Motsägelsefullt är dock att resultatet på frågan om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter 
sjunkit från 96,2% till 91,4% samtidigt som frågan om det finns utrymme att tänka fritt och 
testa idéer ökat från 80,8% till 85,7%. På den sistnämnda frågan är det 14% som svarar vet 
inte. Vid genomgången av elevenkätens resultat kommenterade elever att det kan vara så att 
man inte riktigt förstår frågan. Arbetslaget behöver bli tydligare vid genomförandet av 
enkäten och förklara frågorna för eleverna. 

Individuella programmet 
Under läsåret har lärarna arbetat med de fem förmågorna samarbete, ansvar, kommunikation, 
kreativitet och reflektion tillsammans med eleverna. Lärarna arbetar med detta i syfte att 
eleverna ska få större kunskap och förståelse för förmågorna i läroplan och kursplan samt för 
att öka inflytandet över sitt eget lärande. 
Det har påbörjats ett arbete med att tydliggöra elevens mål med hjälp av bildstöd. 

Eleverna har deltagit i att skapa personliga kommunikationspass. 
Det har varit svårt att säkerställa elevernas tillgång till individuell kommunikation då det 
saknats activeboards i 4 klassrum av 6. Detta har nu köpts in under första delen av läsåret 
2021/2022. I målgruppen finns elever med synnedsättning, hörselnedsättning och elever som 
saknar verbalt språk. Dessa elever har ett stort behov av digitala programvaror och verktyg 
som ger eleven en röst genom activeboards. 

Under läsåret har en fortbildning i tecken som stöd genomförts för elevassistenter och 
aktiveringspedagoger. Det finns behov av fortsatt kompetensutveckling i personalgruppen. 

  

3.3.3 Åtgärder 

Verksamhet Mål Indikator Aktiviteter 

Individuella programmet Öka elevernas 
delaktighet i sitt eget 
lärande 

Andel elever som 
använder begreppen och 
kan koppla dem till en 
aktivitet. 

Arbeta med att öka 
förståelsen för vilka 
förmågor som ska 
utvecklas i skolarbetet. 
Alla klasser arbetar med 
förmågorna utifrån ett 
material som Marie 
Nilsson Nordfors i 
Uppsala har utarbetat 

Nationella programmen Alla elever ska få hjälp att 
förstå frågorna i 
elevenkäten 

Andelen svar "vet inte" 
ska vara närmare noll. 

Pedagogen går igenom 
frågorna tillsammans 
med eleverna vid 
genomförandet av 
enkäten. Vid behov i 
mindre grupper. 

3.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 
Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, 
folkhögskolor, arbetslivet och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en 
utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare 
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studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet 
inom yrkesutbildningen. 
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie-och yrkesvägledning i vid mening 
stor betydelse. Arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna. 

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar: 

 utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

 medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av 
samlade erfarenheter och kunskaper 

 ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 
dessa kan ha 

 har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om 
möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder 

 är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 
förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed 
förstår behovet av personlig utveckling i yrket. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke? 
 att vägleda eleverna och motverka begränsningar i valet av kurser, fortsatt utbildning 

och yrkesverksamhet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller 
kulturell bakgrund? 

 i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång? 

 att bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar? 
Kommunalt mål:  I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
 

3.4.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansområdet 

Nationella program 2021 2020 

Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning (SYV) jag får 71,4% 73% 

  

  2021 2020 

Antal elever som genomfört 22 
veckor APL eller mer 5/6 9/11 

Antal elever som ej genomfört 22 
veckor APL 1/6 2/11 
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Vad eleverna gör direkt 
efter avslutad 
utbildning 

2021 2020 2019 

Antal elever som har 
anställning 1/6 1/12 0 

Antal elever som är 
inskrivna på AF har 
praktik eller är anställda 
med lönebidrag 

2/6 3/12 3 

Antal elever som har stöd 
i arbete/utflyttad 
verksamhet inom daglig 
verksamhet 

1/6 2/12 0 

Antal elever som börjar 
på daglig verksamhet i 
gruppverksamhet 

1/6 5/12 0 

Antal elever som studerar 
vidare på folkhögskola 1/6 1/12 1 

Antal elever utan någon 
form av sysselsättning - - 1 

40% av eleverna som besvarat elevenkäten anger att de fått den APL de har rätt till. Av 
avgångseleverna är två elever inskrivna på arbetsförmedlingen varav en elev har en 
lönebidragsanställning medan en har säsongsanställning. En elev fick fast anställning och 
avslutade därför sin utbildning i förtid. 2 elever fick sin sysselsättning inom daglig 
verksamhet och en sökte till Folkhögskola 

 

3.4.2 Analys  
Nationella programmen 
Gymnasiesärskolan har till syfte att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för 
dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. 
Årligen görs sammanställningar vart eleverna tar vägen då de slutar skolan i syfte att vara ett 
underlag i utvärdering av yrkesutbildningen och utslussningsarbetet. Av avgångseleverna är 
två elever inskrivna på arbetsförmedlingen varav en elev har lönebidragsanställning medan 
övrig elev har säsongsanställning. En elev fick fast anställning och avslutade därför sin 
utbildning i förtid. Hälften av eleverna kommer att få sin sysselsättning inom daglig 
verksamhet. 

Iår har elevenkäten kompletterats med en fråga kring om eleven fått den APL hen har rätt till.  
Resultatet visar tydligt att målet gällande APL i de olika årskurserna inte uppfyllts. Pandemin 
har i vissa branscher haft en bidragande effekt medan i andra fungerat tillfredställande med 
anpassningar som till exempel att arbete har genomförts digitalt med handledning. 

Av avgångseleverna är det en elev som inte genomfört 22 veckors APL. De senaste åren har 
det blivit tydligt att APL behöver introduceras redan i år 1 för att så tidigt så möjligt i 
yrkesutbildningen etablera kontakt med arbetslivet. 
Antalet veckor redovisas för varje elev inför klasskonferens och utvecklingssamtal. Detta för 
att tydliggöra för alla aktörer hur långt eleven kommit i sitt arbetsplatsförlagda lärande. 
Samarbete med andra förvaltningar i kommunen har under året minskat till följd av 
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restriktioner inom kommunen eftersom många arbetat på distans. Behovet av APL-platser till 
GYS elever har lyfts på olika nivåer, från chefer till politiker, för att få till fler APL-platser. 
Det har varit lättare inom det privata näringslivet att få APL-platser. 

Elever, pedagoger och studie-och yrkesvägledare deltar i ett EFS-projekt som heter GR-
samsär och syftar till att: skapa jämlika förutsättningar för alla unga med intellektuell 
funktionsnedsättning för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Detta genom 
utveckling av ett regionalt programråd för att på så vis stärka samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Arbetet fortsätter under nästa läsår. 
Studie-och yrkesvägledarna har under läsåret framförallt arbetat med år 3 och 4 vilket kan 
förklara resultatet i enkäten. För att förbereda eleverna bättre för framtida studier och yrkesval 
behöver studie-och yrkesvägledarna påbörja arbetet redan i år 1. Det är särskilt viktigt 
eftersom arbetet med elevgruppen kräver tid för att bygga relationer. 
Under året har arbetslaget vid de nationella programmen arbetat för att hitta en digital 
plattform för dokumentation av APL. Det är viktigt att verktyget är användarvänligt för såväl 
pedagog som handledare och elev. Detta är ett prioriterat arbete i APL-rådet för att få fram ett 
gemensamt digitalt verktyg på yrkesprogrammen inför nästa läsår. 
  

Individuella programmet 
En arbetsgrupp med representanter från Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & 
Familjeomsorg har arbetat med en ny rutin för gymnasiesärskolans samarbete med Daglig 
verksamhet då det inte är möjligt för elever att praktisera där innan det finns ett beslut om 
insatsen. På grund av pandemin har inte andra aktiviteter, exempelvis öppet hus tillfällen, för 
att få insyn i Daglig verksamhet kunnat genomföras. Den nya rutinen behöver nu testas när 
samhället är i normalläge för att därefter utvärderas. 
Studie-och yrkesvägledning för att informera om andra vägar ut i samhället än Daglig 
verksamhet behöver förstärkas. 

3.4.3 Åtgärder 

Verksamhet Mål Indikator Aktiviteter 

Nationella programmen APL/Praktik med kvalitet 
och i rätt omfattning 

Alla elever erbjuds 
APL/Praktik i den 
omfattning som krävs. 

Samtliga forum på alla 
nivåer i kommunen 
nyttjas för att tillse att 
APL/ Praktikplatser finns. 
Förvaltningscheferna i 
kommunen agerar 
samsynt för att 
kommunen som 
arbetsgivare ska ta större 
ansvar. Vid eventuella 
tillfällen då detta inte sker 
fullt ut kontaktas 
förvaltningschefen på GA 

3.5 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 
kunskapskrav som finns för varje kurs respektive målen för gymnasiesärskolearbetet. 

Mål 
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Skolans mål är att varje elev så långt som möjligt: 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 
utbildningen. 

Hur visar resultaten att vi har vi lyckats med: 

 att ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna? 

 att redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker? 
 att samverka med vårdnadshavare och informera om elevers skolsituation och 

kunskapsutveckling? 

Kommunalt mål: I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

3.5.1 Resultat 

Enkätresultat kopplade till läroplansmålet 

Nationella program 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Jag vet vad som krävs för att nå de olika betygen 80% 76,9% 83,8%  79,2%  77,7% 73% 80% 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 88,5% 88,4% 64,6%  91,7%  94,4% 73% 87% 

Nationella programmen: Enkätresultatet visar en ökning från 76;9% till 80% i frågan om att 
eleverna vet vad som krävs för att nå de olika betygen. 

 

3.5.2 Analys 
Nationella programmen 
Enkätresultatet visar att eleverna i högre grad känner till vad som krävs av dem för att nå de 
olika betygen. Troligtvis beror det på att man inom GYS-arbetslaget arbetar mer aktivt med 
matriser i V-klass och i undervisningen. 

Enligt elevernas kommentarer till elevenkäten, så efterfrågar de ytterligare genomgångar av 
vad som krävs för att nå de olika betygen och att det tydliggörs med praktiska exempel. 

Dessutom framgår även att vissa elever upplever stress av att diskutera vad som krävs för att 
nå de olika betygen. Här behöver arbetslaget arbeta förebyggande för att minska denna känsla 
av stress. 
Utifrån elevernas kommentarer framgår också att eleverna mer frekvent vill ha diskussioner 
om hur det går för dem i skolarbetet. 

Individuella programmet 
Samverkan med vårdnadshavare sker via telefon, mejl, teams, utvecklingssamtal 2ggr/år och 
månadsbrev. Det har inte genomförts något föräldramöte under läsåret. 

Utvecklingssamtal via Teams har fungerat på det stora hela bra, men samtalen över telefon 
mindre bra. Det pågår ett arbete med att utveckla och göra eleverna mer delaktiga i sina 
utvecklingssamtal. 
Bedömning och överenskommelse dokumenteras i V-klass under elevlogg. Matrisen markeras 
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med färger. 

3.5.3 Åtgärder 

Verksamhet Mål Indikator Aktiviteter 

Nationella programmen Eleverna känner i högre 
grad till vad som krävs för 
att nå de olika betygen 

I elevenkäten för läsåret 
2021/22 uttrycker minst 
90% av eleverna att de 
vet vad som krävs för att 
nå de olika betygen (nå 
kunskapskraven) 

Fortsätta och intensifiera 
arbete med matriserna i 
v-klass. Vi fortsätter 
arbetet med att 
konkretisera matriser 
med praktiska och 
teoretiska exempel som 
eleverna kan relatera till. 
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4 Genomförandeplan 

Prioriterade aktiviteter 

Läroplansområde Mål Indikator Aktiviteter 

Kunskaper System finns för att 
tillse att elevers 
individuella 
studieplaner 
innehåller kurser 
"från nästa steg" om 
förutsättningar hos 
eleven finns. 

Dokumenterad 
rutin/arbetsgång finns. 
Sammanställning av 
övervägande för varje 
elevs individuella 
studieplan och redovisas 
för huvudmannen vid 
varje terminsstart. 

Varje elevs förutsättningar att läsa 
kurser "från nästa steg" genomlyses 
enligt rutin och dokumenteras. 
Ansvarig: Gymnasiechef 

 Ändamålsenlig 
lärmiljö för 
individuella 
programmet 

Översyn och kartläggning 
genomförd 

Översyn av lokalerna på 
Aranäsgymnasiet tillsammans med 
SPSM och Service.  
 
Aktivt genomlysa möjligheterna i 
Kungsbacka att systematisk nyttja 
andra lärmiljöer än skolans lokaler 
och egen utemiljö vid 
Aranäsgymnasiet. Ansvarig: 
Gymnasiechef 

Normer och värden Ökad trygghet och 
studiero 

Andelen elever som inte 
upplever sig kränkta eller 
diskriminerade ska upp 
gå till 100% i 
elevenkäten. 

Fortsatt arbeta med att kommunicera 
vad som definieras som kränkningar 
i vardagliga lärmiljö. Detta 
kombineras med ett arbete om att ha 
respekt för varandras behov av 
arbetsro under lektionerna. 

Elevernas ansvar 
och inflytande och 
Kunskaper 

Öka elevernas 
delaktighet i sitt eget 
lärande och 
undervisning 

Andelen elever som 
anger att "Lärarna i min 
skola hjälper mig med 
skolarbetet när jag 
behöver det" ska öka från 
2021 års resultat, 94,3% 

Kartläggning och behovsanalys 
genomförs för fortsatt arbete. 
Ansvarig: Gymnasiechef 

Utbildningsval -
 arbete och 
samhällsliv 

APL/Praktik med 
kvalitet och i rätt 
omfattning 

Alla elever erbjuds 
APL/Praktik i den 
omfattning som krävs. 

Samtliga forum på alla nivåer i 
kommunen nyttjas för att tillse att 
APL/ Praktikplatser finns. 
Förvaltningscheferna i kommunen 
agerar samsynt för att kommunen 
som arbetsgivare ska ta större 
ansvar och vara ett föredöme. GA:s 
förvaltningschef tar extra ansvar. 
Ansvarig: Förvaltningschef 

Utbildningsval -
 arbete och 
samhällsliv 

Stärka samverkan 
med daglig 
verksamhet 

Eleverna upplever att de 
förbereda inför vad som 
ska hända efter avslutad 
utbildning vid GYS 

Systematiskt planera in aktivitet med 
elever enligt de möjligheter som 
numera finns inom Individ & 
Familjeomsorg tex besök på Öppet 
hus daglig verksamhet. Ansvarig: 
Gymnasiechef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanträdestider för Nämnd och individutskott, Gymnasium & Arbetsmarknad 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fastställer tidplan för sammanträden och planeringsdagar 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom fastställande av tidplan för sammanträden 2022, bestämmer nämnden plats och tid för sina och 
individutskottets sammanträden, vilket framgår av 6 kap. 23 § kommunallagen - nämnden bestämmer 
tid och plats för sina sammanträden. Vid behov kan individutskottet besluta om förändring av sin 
tidplan. 

Sammanträdestider för nämnden Gymnasium & 
Arbetsmarknad, sammanträdena startar kl. 17.00 

Sammanträdestider för Gymnasium & 
Arbetsmarknads individutskott, sammanträdena 
startar kl. 14.00 

19 januari 18 januari 

23 februari 15 februari 

30 mars 8 mars 

27 april  5 april 

18 maj 2 maj  

14 juni 7 juni 

31 augusti (måldag) 28 juni 

21 september 16 augusti 

26 oktober 6 september 

23 november 11 oktober 

14 december 8 november 

 6 december 
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Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Markus Ternblad    Clara Engstrand 

Utvecklingsledare    Utvecklingsledare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av delegeringsförteckning för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad antar nämndens reviderade delegeringsförteckning, 
daterad 2021-12-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp 
flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering är att delegaten beslutar i nämndens 
ställe. Ett beslut med stöd av delegering från nämnd likställs med ett beslut som nämnden har fattat. 
Nämnden kan inte återkalla eller ändra beslut av delegat som redan är fattat.  

Bilagerat denna tjänsteskrivelse återfinns nämndens nuvarande delegeringsförteckning med föreslagna 
tillägg skrivna i rött.  

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-16 

Förslag till reviderad delegeringsförteckning, 2021-12-08 
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Beskrivning av ärendet 
Följande tillägg föreslås:  

5.17, Anmälan Lex Maria delegeras till Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insatser. 

Följande revideringar föreslås:  
4.5:37-4.5:39, Förtydligande att beslut om kostnader för akut boendeform var sjätte månad ska till 
individutskottet för beslut. Därefter återgår beslutsrätten till myndighetshandläggare och enhetschef 
ytterligare sex månader innan det ska tillbaka till individutskottet för nytt beslut.  

 

Cynthia Runefjärd,   Markus Ternblad,  

Förvaltningschef   Utvecklingsledare 
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1 Allmänt om delegering 

1.1 Vad innebär delegering? 
Kommunallagen bygger på principen att de förtroendevalda fattar beslut kollektivt och även har ett 
kollektivt verksamhetsansvar. De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den 
kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser 
som reglerar möjligheten till delegering av styrelsen och nämndernas beslutanderätt, KL 6 kap 37- 
42 §§ och 5-8 §§. 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp flyttas över till delegaten. Ett beslut med stöd av delegering från nämnden likställs 
med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. Nämnden kan inte återkalla eller ändra ett beslut av delegat som redan är fattat. 

Nämnden kan endast delegera beslutanderätt i angivna typer av beslut, Nämnden kan aldrig 
delegera ett ansvar eller ett verksamhetsområde. 

Delegering förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 
särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa 
ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 
beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta 
beslut om en delegeringsförteckning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätten till nämndens presidium (ordförande och en 
eller flera vice ordförande) ett utskott, en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller till en 
anställd (KL 6:37). 

Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden 
som är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan inväntas. Detta ska framgå av 
delegeringsförteckningen. Ordföranden har då rätt att fatta beslut i alla typer av ärenden som 
nämnden har rätt att fatta beslut om. Denna rätt bör dock utnyttjas med försiktighet och i väldigt 
särskilda fall. 
Nämnden kan uppdra åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 
kommunen att besluta istället, s.k. vidaredelegering (kommunallagen 6 kap 39 §). 
Beslut om delegering ska då ske i två steg; 

1. Nämndens beslut om delegering till förvaltningschef, 
2. Förvaltningschefens beslut om delegering till tjänsteperson. 

 
Inom nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ska det enligt beslut av kommunfullmäktige 
finnas ett utskott. 
Utskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Utskottets arbetsformer, 
sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av ”Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga 

nämnder i Kungsbacka kommun”. 
 

1.2 Syftet med delegering 
Syftet med delegering är att dels avlasta nämnden i rutinärenden och därmed ge möjlighet åt de 
förtroendevalda att ägna tid och uppmärksamhet åt ärenden av omfattande behandling och 
principiell karaktär. Vidare är syftet att åstadkomma en effektiv verksamhet genom kortare 
beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket medför bättre service för medborgarna. 
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Delegeringsförteckningen är också ett arbetsinstrument som reglerar en del av de anställdas 
befogenheter. 

 
 

1.3 Verkställighet 
Vem som ska verkställa måste framgå av ett uppdrag, instruktion eller given position i 
organisationen. 

Den kommunala verksamheten är omfattande och komplex. De förtroendevalda har därför inte 
möjlighet att själva fatta alla beslut, utan i praktiken är det de anställda som fattar en stor del av de 
kommunala besluten. I kommunallagen finns, till skillnad från i viss speciallagstiftning, inga 
bestämmelser som ger de anställda någon självständig beslutanderätt. Av praxis följer dock att de 
har rätt att fatta sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Denna typ av 
uppgifter ankommer automatiskt på de anställda utan att nämnderna behöver fatta någon form av 
beslut. 

Gränsen för vad som är beslut som kan delegeras och vad som är verkställighet är ofta svår att dra. 
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om verkställighet. I sådana ärenden 
saknas ofta utrymme för självständiga bedömningar och frågorna är ofta redan reglerade i lag eller 
avtal. Men det kan också vara frågor som verkställs och beslutas inom ramen för redan fattade 
beslut om mål, budget, inriktning. 

Det finns enligt lagstiftarens mening en intressekonflikt mellan demokrati och rättssäkerhet å ena 
sidan och effektivitet och professionalitet å andra sidan, när det kommer till de anställdas 
tjänsteutövande. Detta gäller oavsett om det handlar om verkställighet eller det delegeringsbara 
området där det ofta uppstår en gråzon. I det praktiska tjänsteutövandet innebär det att 
tjänstepersoner särskilt behöver beakta intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen, där 
intressekonflikt mellan demokrati och organisationens effektivitet finns. 

 
 

1.4 Begränsningar 
Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet 
att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Vidare får beslut bara fattas inom 
ram för budget och övriga tillämpliga styrdokument. 

 
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden som framgår av KL 6 kap 
38 §: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 
övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttrande till fullmäktige 

- Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
- Yttrande med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden (detta 
är dock inte aktuellt i Kungsbacka eftersom fullmäktige inte beslutat om att tillämpa 
möjligheten till medborgarförslag). 

 
- Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
 

1.5 Vem har rätt att företräda nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och Kungsbacka kommun? 

I det kommungemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 
kommun framgår att avtal, yttranden och andra framställningar till extern part, som beslutas av 
nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och 
förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat. Av nämndens delegeringsbestämmelser, 
det vill säga dessa bestämmelser, framgår att den som har rätt att fatta beslut också har rätt att 
underteckna handlingar och vidta andra åtgärder som är hänförliga till beslutet. 

Om en åtgärd inte är delegeringsbeslut utan att betrakta som ren verkställighet, innebär det ingen 
rätt att vidta åtgärden om den på något sätt binder kommunen i förhållandet till utomstående. För 
att binda kommunen mot utomstående behöver den anställde ha behörighet, det vill säga någon 
form av fullmakt för att företräda kommunen. En fullmakt kan inte delegera beslutanderätt i 
kommunalrättslig mening utan omfattar endast verkställighetsåtgärder. 

Inom bolagsrätten används begreppet firmateckning för att klargöra vem som har rätt att 
företräda ett bolag gentemot tredje man. Begreppet firmateckning ligger helt utanför 
kommunalrätten. För att underlätta kontakten med vissa aktörer, till exempel banker, som kräver 
att kommunen ska visa upp ett dokument som visar vem får binda kommunen, har 
kommunstyrelsen av praktiska skäl fattat ett särskilt beslut om att vissa personer har rätt att 
teckna kommunens firma. 

 
Firmatecknare för Kungsbacka kommun 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/
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2 Bestämmelser för nämnden för gymnasium & 
Arbetsmarknads delegering 

2.1 Villkor för delegat 
Som delegat avses anställd med tillsvidareanställning. Vikarie eller annan anställd utan 
tillsvidareanställning och nyanställd med tillsvidareanställning erhåller rätt att fatta beslut enligt 
delegeringsförteckningen efter individuell bedömning och lämplig introduktion. Delegatens 
närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen lämnat sitt 
godkännande. 

Delegering till annan utanför den kommunala organisationen är inte möjlig, om det inte finns 
stöd i lag (speciallagstiftning). 

Beslutsrätten gäller inom budgetansvar för respektive ansvarsområde och i enlighet med gällande 
regler och styrdokument. 

 
 

2.2 Jäv 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas när det föreligger jäv enligt kommunallagen eller 
förvaltningslagen. I sådana fall inträder ersättare. 

 
 

2.3 Förfall för delegat 
I det fall en delegat har en längre tids frånvaro och ställföreträdare utses, ska ställföreträdaren ha 
motsvarande rätt att fatta beslut enligt delegeringsförteckningen. 

När en person med rätt att fatta beslut enligt delegering träder in i en annan delegats frånvaro ska 
detta framgå av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

Ersättare för nämndens ordförande 
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid ersättare för förvaltningschef 

Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till förvaltningschefens 
ersättare eller ställföreträdare. 

Vid förfall för övriga delegater: 

1. annan delegat om det finns flera angivna. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå 
av ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet 

2. vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende- 
/verksamhetssystemet. 

3. ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet och 
registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit delegationen, 
det vill säga förvaltningschefen vid vidaredelegering eller nämnden. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta 
till dess att ordinarie delegat återkommit. 
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Fördelning av beslutanderätt 

Om det finns flera angivna delegater för samma typ av beslut, är det den delegat som enligt 
ordning för fördelning av ärenden som är bestämd inom verksamheten, som fattar beslut i 
ärendet. När en chef är angiven som delegat avser beslutanderätten inom chefens 
verksamhetsområde och budget om inget annat anges. Om det finns något annat skäl, än förfall 
eller fördelning, kan beslutanderätten fördelas till någon annan av de angivna delegaterna. 

Nämnden kan aldrig ändra eller återkalla ett beslut som är taget med stöd av delegering. Däremot 
kan nämnden återta sitt beslut att delegera en viss typ av ärenden eller ett enskilt ärende innan 
beslutet är taget. 

 
 

2.4 Förvaltningschefens vidaredelegering 
Om nämnden väljer att delegera till förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Rätten att vidaredelegera anges på lägsta nivå. 
Detta innebär att i de fall förvaltningschef har givits rätt att vidaredelegera till annan tjänsteperson 
har hon även givits rätt att vidaredelegera till tjänsteperson med en högre befattning än den som 
anges i delegeringsförteckningen. Vem som beslutanderätten delegeras till ska framgå av ett särskilt 
beslut/förteckning av förvaltningschefen. 

 
 

2.5 Rätt att vidta åtgärder med anledning av beslut 
En delegat har rätt att vidta vissa andra åtgärder som är kopplat till det beslut som delegaten har 
tagit: 

- Besluta att överklaga beslut och domar i ett ärende vid en överprövning 
- Beslut att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt att besluta att ansöka om inhibition (ett beslut inte får genomföras 
i avvaktan på prövning). 

- Delegat som har rätt att fatta beslut i viss typ av ärende har också rätt att underteckna 
handling som beslutet avser. 

 
 

2.6 Att inte utnyttja sin beslutanderätt 
Om en tjänsteperson av något skäl inte vill utnyttja sin rätt att fatta beslut i ett visst ärende eller 
ärendet visar sig falla inom ramen för vad som är föreskrivet i kommunallagen 6 kap 38 § ska 
tjänstepersonen överlämna ärendet till 

- förvaltningschef om det är en beslutanderätt som är lämnad genom 
vidaredelegation från förvaltningschefen 

- till nämnden om beslutanderätten är lämnad genom delegation direkt 
från nämnden. 

Ett sådant överlämnande ska registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 
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2.7 Anmälan av delegeringsbeslut 
Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd 
av delegering ska anmälas till nämnden. 

Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är att 
- Tiden för när överklaganden av ärenden som överklagas med kommunalbesvär bestäms 

genom det datum då beslutet eller det protokoll där anmälan noterats tillkännages. Det 
har alltså betydelse för när beslutet vinner laga kraft. 

- Ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och därmed 
ligga som grund för möjlighet till förändringar och utveckling av verksamheten. 

Beslut som är fattade av ordförande som brådskande enligt kommunallagen 6 kap 39 §, ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Inom Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är det bestämt att beslut som har fattats med 
stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till nämnden i de fall beslutanderätten har 
delegerats till nämndens utskott samt i de fall beslutanderätten har delegerats till förvaltningschef 
utan möjlighet till vidaredelegering. Beslut som har fattats efter vidaredelegering från 
förvaltningschef återrapporteras till förvaltningschefen på det sätt som denne beslutar. 

 

2.8 Efterlevnad och uppföljning 
Nämnden har ansvar för beslut som tas med stöd av delegering. Därför är det viktigt att nämnden 
på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen efterlevs på korrekt sätt. 

Delegeringsförteckningen ska ses över årligen. 
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3. Förkortningar 

 

Lagar och bestämmelser 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

FL Förvaltningslag SFS 2017:900 

KL Kommunallag SFS 2017:725 

LAS Lag om anställningsskydd SFS 1982:80 

OSL Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 

GDPR General Data Protection Regulation, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter 

Dataskyddslagen SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalk 

Fvux Förordning om kommunal vuxenutbildning 

GyF Gymnasieförordningen 

LOE Lag om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

SL Skollagen 

SFB Socialförsäkringsbalk 

SoL Socialtjänstlag 

Tf Tryckfrihetsförordning 

ö (f) Överklagningsbart hos Förvaltningsrätten 

ö (s) Överklagningsbart hos Skolväsendets överklagandenämnd 
 
 

Politiska instanser och förtroendevalda 

N Nämnden 

Utskott Utskottet 

N ordf Nämndens ordförande 
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Anställda och organisation 
 

FC Förvaltningschef 

HR Ansvarig HR-person på förvaltningen 

X Med rätt att vidaredelegera till annan anställd 

EC Enhetschef 

MyndHandl Myndighetshandläggare 

SAS 
Handl. VoU 

Socialt ansvarig samordnare 
Handläggare verksamhetsstöd & utveckling 

HVB Hem för vård eller boende 

Pbb Prisbelopp 

Utv- sär Utvecklingsledare särskolan 

VC Verksamhetschef 

KC Kompetenscentrum 

IVO Inspektion för vård och omsorg 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 
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4. Verksamhet 
4.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.1:1 GyF 4:6 Beslut om vilka kurser som skall 
erbjudas som 
programfördjupning 

FC Rektor  

4.1:2 GyF 4:7 Beslut om vilka kurser som skall 
erbjudas som individuellt val 

FC Rektor  

4.1:3 GyF 4:12 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på högskoleförberedande 
program 

FC Rektor  

4.1:4 GyF 4:13 Beslut att anordna utbildning då 
inte arbetsplatsförlagt lärande 
kan erbjudas på yrkesprogram 

FC Rektor  

4.1:5 GyF 4:19 Beslut om att inte erbjuda 
modersmålsundervisning 

FC Rektor  

4.1:6 GyF 4:22 Beslut om antalet 
undervisningstimmar för varje 
kurs och för gymnasiearbetet, 
gymnasiesärskolearbetet samt 
om fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren. 

FC Rektor  

4.1:7 GyF 6:2 Beslut att ta emot ungdomar som 
uppfyller behörighetskraven för 
ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 

FC Rektor  

4.1:8 GyF 7:5 Beslut om att ta hänsyn till 
färdighetsprov vid urval inom det 
estetiska området 

FC Rektor  

4.1:9 GyF 7:8 Beslut om antagning vid 
senare tidpunkt samt beslut om 
inträdesprov 

FC Rektor  

4.1:10 GyF 7:9 Beslut om byte av studieväg FC Rektor  
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4.1:11 GyF 9:7 Beslut om fördelning av 
undervisningen för en elev 
längre tid än tre år 

FC Rektor  

4.1:12 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 
person för undervisning längre än 
6 månader 

FC Rektor  

4.1:13 SL 5:17- 20 Beslut om omedelbar 
avstängning av elev upp till två 
veckor 

FC Rektor  

4.1:14 SL 6:10 Behandla anmälningar från 
rektor om en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande 
behandling samt skyndsamt 
säkerställa åtgärder 

FC Gymnasiechef  

4.1:15 SL 15:17 
SL 18:18 

Elevs kostnad för enstaka 
undervisningshjälpmedel 

FC Rektor  

4.1:16 SL 16:14 Beslut om att elevs utbildning på 
ett nationellt program får avvika 
från vad som annars gäller för 
programmet 

FC Rektor  

4.1:17 SL 16:15 Beslut om att förlänga utbildningen 
vid nationellt program längre än tre 
läsår eller att fördela utbildningen 
kortare tid än tre läsår (kräver 
tillstånd av Statens skolverk) 

FC Rektor  

4.1:18 SL 16:44 
SL 16:47 

Beslut om mottagande av sökande 
utanför samverkansområdet 

FC Handl. VoU ö (s) 

4.1:19 SL 16:48 Yttrande om ansökan till program i 
kommun utanför 
samverkansområdet 

FC Handl.VoU  

4.1:20 SL 17:6 Beslut om att minska omfattningen 
av utbildningen på 
introduktionsprogram 

FC Rektor  
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4.1:21 SL 17:7 Beslut om plan för utbildningen 
på ett introduktionsprogram 

FC Rektor  

4.1:22 SL 17:11 Beslut att ta emot elever som 
uppfyller behörighetskraven för 
ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 

FC Rektor  

4.1:23  Beslut att ta emot elever till 
Individuellt alternativ (IMIND) 
vid Beda Hallbergs gymnasium, 
när särskilda skäl finns 

FC Rektor  

4.1:24 SL 17:14 Prövning om sökande till    
programinriktat val eller till  
yrkesintroduktion som har utformats 
för en grupp elever är behöriga och 
om den sökande ska tas emot 

FC Rektor ö (s) 

4.1:25 LOE 2 § Beslut om ersättning för elevresor FC Handl.VoU  

4:1:26 SL 15:32 Stöd till inackorderingstillägg FC Handl.VoU  

4.1:27 SL 18:5 
SL 18:7 

Beslut om att tillhöra 
gymnasiesärskolans målgrupp 

FC Utv-sär ö (s) 

4.1:28 SL 19:29 Beslut om elev som sökt 
gymnasiesärskolans individuella 
program har förutsättningar att 
följa ett nationellt program 

FC Utv-sär  

4.1:29 SL 19:35-36, 
39, 40-41 

Mottagande till kommunens 
gymnasiesärskolor av elever 
utanför samverkansområdet (GR) 

FC Utv-sär  
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4.1:30 GyF 7:13 Beslut om att en sökande 
antas till sökt utbildning i 
gymnasiesärskolan 

FC Utv-sär  

4.1:31 SL 19:40 Godkänna eller avslå FC   
 2a stycket utbildningskostnad för elever  
  som söker till individuella  
  program inom  
  gymnasiesärskolan utanför 

kommunen 
 

4.1:32 SL 19:17 Beslut om förlängning av 
utbildning inom 
gymnasiesärskolan längre tid 
än 4 år. 

FC   

4.1:33 SL 18:30-31, Beslut om skolskjuts för elever i FC   
 35 gymnasiesärskolan   

4.1.34 SL 18:32 Beslut om stöd till 
inackordering för elever i 
gymnasiesärskolan 

FC Hand-
läggare 

VoU 

 

4.1.35  Yttrande och svar till 
skolinspektionen generell, till 
exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.1.36  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen i 
individärenden. 

Gymnasiechef   

4.1.37 SL 16:54, 19:47, 
22:20  

Beslut om 
tilläggsbelopp, 
inklusive 
överenskommelse/av
tal om ersättning till 
fristående huvudman 
som innefattar 
tilläggsbelopp. 

FC   

 

4.2   Komvux på grundläggande och gymnasial nivå  
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.2:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 
person för undervisning längre än 6 
månader 

FC Rektor  
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4.2:2 SL 5:17-20 
Fvux 7:4 

Beslut om omedelbar avstängning av 
elev upp till två veckor 

Rektor  ö (f) 
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4.2:3 SL 6:10 Behandla anmälningar från rektor 
om en elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling samt 
skyndsamt säkerställa åtgärder 

FC   

4.2:4 SL 20:7 Beslut om kostnader för 
undervisningsmedel 

FC Rektor  

4.2:5 SL 20:9 Beslut om upphörande av utbildning 
m.m. 

FC Rektor ö (s) 

4.2:6 SL 20:13 Beslut om att en sökande ska tas 
emot till utbildning på 
grundläggande nivå 

FC Rektor ö (s) 

4.2:7 SL 20:14 Beslut om yttrande över ansökan om 
utbildning på annan ort samt beslut 
om att ta emot den sökande 

FC Rektor ö (s) 

4.2:8 SL 20:21 Yttrande över ansökan om att delta i 
utbildning på gymnasial nivå på 
annan ort 

FC Rektor  

4.2:9 SL 20:22 Beslut om mottagande av elev på 
gymnasial nivå. 

FC Rektor ö (s) 

4.2:10 SL 20:23 Beslut om antagning till utbildning 
på gymnasial nivå 

FC Rektor  

4.2:11  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen generell, till 
exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.2:12  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen i individärenden. 

VC 
KC 
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4.3 Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå 

 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.3:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 
person för undervisning längre än 
6 månader 

FC Rektor  

4.3:2 SL 5:17-20 
Fvux 7:4 

Beslut om at stänga av en elev upp 
till 2 veckor 

FC Rektor ö (f) 

4.3:3 SL 21:6 Kostnader för undervisningsmedel FC Rektor  

4.3:4 SL 21:7 Yttrande till annan kommun, beslut 
om mottagande och antagning 

FC Rektor ö (s) 

4.3:5 SL 21:9 Beslut om upphörande av 
utbildning 

FC Rektor ö (s) 

4.3:6  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen generell, till 
exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.3:7  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen i individärenden. 

VC 
KC 

  

 

4.4 Komvux i svenska för invandrare (SFI) 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.4:1 SL 2:19 Beslut om att använda ej behörig 
person för undervisning längre 
än 6 månader 

FC Rektor  

4.4:2 SL 5:17-20 
Fvux 7:4 

Beslut om omedelbar avstängning 
av elev upp till två veckor 

Rektor  ö (f) 

4.4:3 SL 22:6 Beslut om utbildningens 
omfattning 

FC Rektor  

4.4:4 SL 22:15 Beslut om mottagande av elev FC Rektor ö (s) 

4.4:5 SL 6:10 Behandla anmälningar från rektor 
om en elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling samt 
skyndsamt säkerställa åtgärder 

FC   

 

4.4:6 
 Yttrande och svar till 

Skolinspektionen generell, till 
exempel tillsyn och 
kvalitetsgranskning 

FC   

4.4:7  Yttrande och svar till 
Skolinspektionen i individärenden. 

VC 
KC 
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4.5 Ekonomiskt bistånd, Sol 
 

Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning
/ Villkor 

4.5:1 11 kap 1§ SoL Beslut om att inleda utredning 
Beslut om att inte inleda utredning 

FC MyndHandl  

4.5:2 4 kap 1, 2 och 
3 §§ SoL 

Beslut enligt riksnorm och 
gällande riktlinjer 

FC MyndHandl   

4.5:3 4 kap 1 och 3 
§§ SoL 

Reducerad norm vid nödsituation FC MyndHandl  
 

 

4.5:4 4 kap 1 och 3 
§§ SoL 

Beslut över norm upp till 10% av 
pbb 

FC MyndHandl 
 

 

4.5:5 4 kap 4 § SoL Beslut med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 

FC MyndHandl   

4.5:6 4 kap 5 § SoL Beslut med vägran av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

FC MyndHandl  
 

 

4.5:7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
öppna insatser i egen regi 

FC 
 
 

 

MyndHandl 
 

 

4.5:8 4 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Beslut med belopp utöver gällande 
normer och riktlinjer, max 50% av 
pbb 

FC Enhetschef 
myndighet 

 

4.5:9 4 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Beslut med belopp över 50% av 
pbb 

Utskott   

4.5:10 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 
upp till 3 månader 

FC MyndHandl  

4.5:11 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 
mellan 3-6 månader 

FC Enhetschef 
myndighet 

 

4.5:12 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till hyresskulder 
över 6 månader 

Utskott   

4.5:13 4 kap 1 § SoL 
 

 Beslut om avslag om bistånd till 
hyresskulder över 6 månader vid 
uppenbara skäl. 

FC  Enhetschef 
myndighet 

 

4.5:14 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till el- vatten- 
och värmeskulder upp till 3 
månader 

FC MyndHandl  
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4.5:15 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till el- vatten- 
och värmeskulder över 3 månader 

FC Enhetschef 
myndighet 

 

4.5:16 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till barn- och 
äldreomsorgsskulder upp till 3 
månader 

FC MyndHandl  

4.5:17 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till barn- och 
äldreomsorgsskulder över 3 
månader 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.5:18 4 kap 1 § SoL Beslut om nödvändig tandvård 
max 30% av pbb 

FC MyndHandl Förtroendetandl 
äkare ska anlitas 
vid belopp 
över 20 % av pbb för 
bed. av nödvändig 
tandvård 

4.5:19 4 kap 1 § SoL Beslut om max 50% av pbb FC Enhets-
chef 
Myndighet 

Bedömning av 
förtroendetandl 
äkare 

4.5:20 4 kap 1 § SoL Beslut om över 50% av pbb Utskott  Bedömning av 
förtroendetandl 
äkare 

4.5:21 4 kap 1 § SoL 
 

Beslut om avslag om nödvändig 
tandvård över 50% av pbb efter 
förtroendetandläkares 
rekommendation till avlag. 

FC Enhetschef 
Myndighet 

Bedömning av 
förtroendetandl 
äkare 

 

4:5:22 4 Kap 1 § SoL Resor/umgängesresor utomlands Utskott   

4.5:23 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 
hyreskostnad utöver skälig 
hyreskostnad 

Enhetschef 
myndighet 

MyndHandl Ska ske I 
samråd med 
Enhetschef 

4.5:24 4 kap 1 § SoL Beslut om skäligt rådrum avseende 
hyreskostnad eller kapitalvaror 

FC MyndHandl Om det behövs 
längre 

tid än tre 
månader att 
avyttra detta 

4.5:25 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 
egna företagare som driver 
olönsam verksamhet 

FC Enhets-
chef 
Myndighet 

 

4.5:26 4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd till 
hyresdeposition 

FC Utskott Om max två 
månader 

4.5:27 4 kap 2 § SoL 
 

Beslut om avslag om bistånd till 
hyresdeposition. 

FC MyndHandl Efter samråd med 
samordnare/EC 

4.5:28 9 kap 2 § 1 st 
SoL  

Beslut om att återkräva ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL  

FC MyndHandl  
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4.5:29 9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd som beviljats 
utöver 4 kap 1 
§ SoL  

FC MyndHandl Kan återkrävas endast 
om den beviljats under 
villkor om 
återbetalning 

4.5:30 9 kap 4 § SoL Beslut om att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet som avses i 9 
kap 1 § och i 8 kap 1 § st 1 
och 2 SoL 

Utskott    

4.5:31 9 kap 4 § SoL Beslut om att helt eller delvis 
efterge ersättningsskyldighet av 
bistånd 
beviljat enl. 4 kap 1§ SoL och 
som avses i 9 kap 2§ 

FC   Gäller bistånd mot 
återbetalning 

4.5:32 9 kap 1 § SoL Beslut om att återkräva ekonomiskt 
bistånd som beviljats enl. 4 kap 1 § 
eller 4 kap 2 § SoL som utgått 
obehörigen eller med för högt 
belopp 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.5:33 12 kap 10§ SoL 
6 § bidrags- 
brottslagen 

Beslut om att polisanmäla 
misstänkt bidragsbrott 

Utskott   

4.5:34 9 kap 3 § SoL Beslut om att föra talan hos 
förvaltningsrätt om återkrav för 
ekonomiskt bistånd enl. 9 kap 
1 o 2 § och 8 kap 1 § SoL 

Utskott   

4.5:35 9 kap 2 § SoL 
107 kap 5 § 
SFB 

Beslut om att underrätta 
Försäkringskassan om att nämnden 
ska uppbära ersättning enligt SFB 
(förskottsanmälan) 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.5:36 4 kap 1 § SoL Beslut om begravningshjälp och 
utgifter i omedelbar anslutning till 
dödsfallet samt villkor om 
återbetalning 

FC MyndHandl  

4.5:37 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 
boendeform för 
sammanhängande period upp 
till 3 månader 

FC MyndHandl  

4.5:38 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 
boendeform när 
sammanhängande period 
överstiger 3 månader 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.5:39 4 kap 1 § SoL Beslut om kostnader för akut 
boendeform vid 
sammanhängande period, 
var sjätte månad.  

Utskott  Efter beslut i utskott 
återgår delegation till 
myndighets-
handläggare och 
enhetschef ytterligare 
sex månader, enligt 
4.5:37 och 4.5:38. 
Det innebär att utskott 
fattar beslut månad 7, 
13, 19 och så vidare. 
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4.6 Dödsboanmälan  
Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat till Med rätt att 

vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.6:1 20 kap 8a § 
Ärvdabalken 

Beslut att göra dödsboanmälan FC MyndHand/Dödsb
ohandl 

 

4.6:2 20 kap 2 § 2 st 
Ärvdabalken 

Beslut att inte göra 
dödsboanmälan 

FC MyndHand/Dö
dsbohandl 

 

4.6:3 5 kap 2 § 
Begravningslage
n 

Beslut att ordna gravsättning FC MyndHand/Dödsb
ohandl 

Kommunen har 
rätt till ersättning 
av dödsboet 

4.6:4 18 kap 1 § 
Ärvdabalken 

Beslut att överlämna förvaltning och 
avveckling till dödsbodelägarna 

FC MyndHand/Dö
dsbohandl 

 

4.6:5 5 kap 1 § 
Ärvdabalken 

Beslut att överlämna förvaltning och 
avveckling till allmänna arvsfonden 

FC MyndHand/Dö
dsbohandl 

Kommunen har 
rätt till ersättning 
av dödsboet 

4.6:6 11 kap 2 § 
Föräldrabalken 

Beslut att överlämna 
förvaltning och avveckling 
till god man för bortavarande 

FC MyndHand/Dödsb
ohandl 

Kommunen har 
rätt till ersättning 
av dödsboet 

4.6:7 20 kap 2 § 2 st 
Ärvdabalken 

Beslut att föranstalta om 
bouppteckning FC 

MyndHand/Dödsb
ohandl 

Kommunen har 
rätt till ersättning 
av dödsboet 

4.6:8 18 kap 2 § 
Ärvdabalken 

Beslut att förvalta och 
avveckla dödsboet FC 

MyndHand/Dödsb
ohandl 

Kommunen har 
rätt till ersättning 
av dödsboet 

 

4.7 Barn och ungdom, bistånd och vård mm, SoL/FB 
Nämndens ansvar enligt SoL/FB gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens 

reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119) 

 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.7:1 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 1 a § SoL 

Beslut att inleda utredning FC MyndHandl  

4.7:2 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 1 a § SoL 

Beslut att inte inleda utredning 
eller att inledd utredning ska 

läggas ned 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.7:3 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 2 § SoL 

Beslut att inledd utredning inte 
föranleder någon åtgärd 

FC Enhetschef 
Myndighet 
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4.7:4 11 kap 2 § SoL Beslut om förlängning av 
utredning för viss tid 

Utskott  Endast i de särskilda 
fall som föreskrivs i 
lagens förarbeten 

4.7:5 11 kap 4a § SoL Beslut om uppföljning vid avslutad 
utredning utan beslut om insats 

FC MyndHandl Max 2 mån. Om 
barnet bedöms vara i 
särskilt behov av 
nämndens 
stöd eller skydd men 
samtycke saknas 

4.7:6 11 kap 4b § SoL Beslut om uppföljning efter det att 
bistånd i form av placering i 

familjehem eller HVB har upphört 

FC  Max 2 månader Om 
barnet bedöms vara i 
särskilt behov av 
nämndens stöd eller 
skydd men samtycke 
saknas 

4.7:7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
öppna insatser i egen regi 

 
Beslut om bistånd i form av öppna 

insatser i extern regi 

FC 
 
 

FC 

MyndHandl 
 
 

Enhetschef 
Myndighet 

 

4.7:8 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6a SoL 

-- För ungdom över 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke 

FC Enhetschef 
Myndighet 

Om det är lämpligt 
och ungdomen 
samtycker 

4.7:9 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6a § SoL 
6 kap 13a § FB 

-- För barn under 15 år med endast 
den ene vårdnadshavarens 

samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke 
från en av två 
vårdnadshavare och 
att det krävs med 
hänsyn taget till 
barnets bästa 
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4.7:10 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 

 

3 kap 6b § SoL 

Beslut i fråga om nytt bistånd i 
form av kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

 
--Prövning av bistånd 

FC 
 
 

FC 

MyndHandl För bistånd till 
ungdomar över 15 år 
krävs ej vårdnads- 
havares samtycke 

4.7:11 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 
6 kap 13a § FB 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj för barn under 15 
år med endast den ene 
vårdnadshavarens samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke 
från en av två 
vårdnadshavare och 
att det krävs med 
hänsyn taget till 
barnets bästa 

4.7:12  Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 
eller kontaktfamilj 

FC MyndHandl  

4.7:13 4 kap. 1 § SoL Avsluta bistånd FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.7:14 6 kap 8 § SoL Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

Utskott  Information 
Nämnden är skyldig 
att minst var sjätte 
månad överväga om 
vården fortfarande 
behövs (och efter tre 
år överväga 
vårdnads- 
överflyttning) 

4.7:15 6 kap 6 § SoL Beslut om medgivande att ett 
barn tas emot för stadigvarande 
vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare 

 
Beslut om medgivande att barn tas 

emot i sådant enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn 
för tillfällig vård och fostran 
(jourhem) 

Utskott 
 
 
 
 

 
Utskott 

 Delegerbart endast 
till utskott enigt 10 
kap 4§ SoL. Beslutet 
kan fattas av 
nämndens 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden har 
förordnat 
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4.7:16 4 kap 1 § SoL 
 
 

3 kap 6b § 2 st 

Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson i egen regi. 

 

- Extern regi 

FC 
 
 

FC 

MyndHandl  

4.7:17 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
vård/vistelse i HVB, stödboende, 
familjehem eller jourhem 

 

Maximalt fyra månader 
 

Över fyra månader 

 
 

 
FC 

 
Utskott 

 
 

Enhetschef 
Myndighet 

 
Placeringar till och med 
18-årsdagen och från 18 
år till och med 21 år. 
Beslutet kan komma att 
ändras vid ändrade 
förhållanden. Uppföljning 
var sjätte månad. 
 
Placering max fyra 
månader, enhetschef. 
Över fyra månader utskott 

4.7:18 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av HVB 
eller stödboende under 
utredningstid 
1 – 4 månader 

EC  Utredningstid max 4 
månader 

4.7:19 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
HVB eller stödboende 

Utskott  Placeringar till och med 
18-årsdagen och från 18 
år till och med 21 år. 
Beslutet kan komma att 
ändras vid ändrade 
förhållanden. Uppföljning 
var sjätte månad 

4.7:20 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 
barn och ungdom för kostnad som 
har samband med dennes placering i 
jourhem, familjehem, HVB eller 
stödboende med upp till 15 % av 
pbb 

FC MyndHandl  

4.7:21 4 kap 1 § SoL -- utöver kommunens riktlinjer FC   

4.7:22 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 
barn och ungdom i samband med 
förebyggande insatser med upp till 
10 % av pbb per år 

FC MyndHandl  

4.7:23 4 kap 1 § SoL -- med upp till 40 % av pbb per barn 
och år 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.7:24 8 kap 1 § SoL Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får vård 
i ett annat hem än det egna 

FC MyndHandl Ersättningsnivån 
regleras i 6 kap 2-4 §§ 
socialtjänstförordning- 
en samt cirkulär SKL 
2006:54 

4.7:25 16 kap 18 § SFB Beslut om framställan till 
försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt 
barnbidrag 

Utskott   

4.7:26 2 kap 33 § 
Studiestöds- 
förordningen 

Framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare av studiehjälp 

FC MyndHandl  
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4.7:27 6 kap 8 § 2 st 
FB 

Beslut att väcka talan om 
överflyttning av vårdnaden 

Utskott  Vid stadigvarande vård 
och fostran i 
annat enskilt hem än 
föräldrahemmet 

4.7:28 6 kap 7 § 4 st 
FB 

Beslut om att väcka talan om ändring 
i vårdnaden 

Utskott  Om en förälder brister i 
omsorgen och barnets 
hälsa och 
utveckling utsätts för 
bestående fara 

4.7:29 6 kap 9 § FB Anmälan till rätten om överflyttning 
av vårdnad vid förälders dödsfall 

Utskott   

4.7:30 6 kap 10 
§ FB 

Beslut att väcka talan om ändring i 
vårdnaden 

Utskott  Från särskilt förordnad 
vårdnadshavare till 
förälder 

 
 

4.8 Barn och ungdom, arvoden och ersättningar 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.8:1 6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsförälder 

FC MyndHandl Särskilt avtal ska ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 

4.8:2  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm 
och riktlinjer samt särskilda 
engångsköp, högst 10% av pbb per år 

FC MyndHandl  

4.8:3  -- Utöver norm och riktlinjer FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.8:4  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
enligt riktlinjer 

FC MyndHandl Se aktuellt cirkulär från 
SKL 

4.8:5  --upp till 30 % utöver riktlinjer FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.8:6  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
utöver riktlinjer 

Utskott   

4.8:7  Beslut om ersättning till familjehem 
(ersättning vid lönebortfall) 

FC MyndHandl  

4.8:8  Beslut om extra omkostnad utöver 
riktlinje upp till 20% 

FC MyndHandl  
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4.8:9  --- över 20% utöver riktlinje FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.8:10  Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

FC MyndHandl Avser både ensam- 
kommande barn och 
övriga ärenden 

    utöver beslut enl 6 kap 
    11§ SoL 
4.8:11  Teckna avtal gällande ersättning 

enligt delegationsbeslut 
avseende kontaktperson, 
kontaktfamilj, 
familjehem, avlastningsfamilj, 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

FC MyndHandl  

 

4.9 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Nämndens ansvar enligt LVU gäller endast för ensamkommande barn och unga enligt nämndens 
reglemente daterat 2018-01-19 (GV/2017:119) 

 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt 
att vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.9:1 4 § LVU Beslut om att ansöka om vård enligt 
LVU hos förvaltningsrätt 

Utskott   

4.9:2 6 § LVU Beslut om omedelbart 
omhändertagande av ungdom under 
20 år 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 
eller annan ledamot 

    som nämnden har för- 
    Ordnat besluta om 
    omedelbart 
    omhändertagande 

4.9:3 9 § 3st LVU Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande genast skall 
upphöra 

Utskott  Enligt anm ovan 

4.9:4 8 § LVU Ansökan om förlängd tid för ansökan 
om vård hos förvaltningsrätten 

FC Enhetschef 
Myndighet 

 

4.9:5 11 § 1 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden har för- 

    ordnat besluta i frågan 

4.9:6 11 § 2 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

Utskott  Enl anm ovan 

4.9:7 11 § 4 st Beslut om den unges personliga 
förhållanden I den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

FC VC 
KC 

Får inte leda till att 
föräldrarna fråntas 
allt inflytande 

4.9:8 13 § 1 och 2 
st LVU 

Övervägande om vård med stöd av 2 
§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte 
månad 
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4.9:9 13 § 1 och 3 st 
LVU 

Prövning om vård med stöd av 
3 § LVU ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:10 21 § LVU Beslut om att vård enligt LVU 
ska upphöra 

Utskott   

4.9:11 14 § 2 st 1 och 
2 p LVU 

Beslut om hur den unges 
umgänge med föräldrar eller 
vårdnadshavare ska utövas eller 
att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

Nämnden  Delegationsförbud enl. 
KL. Se HFD Mål.nr 
6529-15 
Förvaltningsrätten 
Karlstad Mål.nr 113-17 
samt Förvaltningsrätten 
Malmö Mål.nr 148-17 

    Beslutet kan i 
brådskande fall fattas av 
nämndens ordförande. 

    Omprövning av beslut 
inom tre månader 

4.9:12 14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st 1 
och 2 p fortfarande behövs 

Utskott  Minst en gång var tredje 
månad 

4.9:13 22 § 1 st LVU Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 
enligt 22 
§ LVU (mellantvång) 

Utskott   

4.9:14 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om 
mellantvång enligt 22 § LVU 
fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:15 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om 
mellantvång enligt 22 § LVU 
skall upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:16 24 § LVU Ansökan hos förvaltningsrätten 
om Flyttningsförbud 

Utskott   

4.9:17 26 § 1 st LVU Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:18 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.9:19 27 § LVU Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 

    eller annan ledamot som 
    nämnden har förordnat 
    besluta. 

4.9:20 30 § 2 st LVU Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU ska upphöra 

Utskott   
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4.9:21 31 § LVU Beslut om hur den unges 
umgänge med föräldrar eller 
vårdnadshavare ska utövas efter 
beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

Utskott   

4.9:22 32 § 1 st LVU Beslut om läkarundersökning 
inför en ansökan enligt 4 § LVU 

FC VC 
Kompetens- 

centrum 

Utan samtycke endast 
poliklinisk under- 
sökning. Vårdnads- 
havare måste informer- 
as före beslut om 
läkarundersökning 

4.9:23 43 § 1p LVU Begäran om polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning 

Utskott  Vid brådskande fall 
kan nämndens 
ordförande begära 
polishandräckning. 

    Befogenheten bör endast 
    utnyttjas i undantagsfall 

4.9:24 43 § 2p LVU Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

Utskott 
 

Tjänsteperson 
enligt särskilt 
förordnande 

 Bör anlitas endast då 
andra lösningar inte är 
möjliga 

 
Förordnande enligt 
separat beslut med 
förteckning 

   då utskottets  
   beslut inte  
   kan avvaktas  

4.9:25 10 kap 2 § SoL Rätt att såsom ombud föra 
nämndens talan i mål och 
ärenden vid domstol med rätt 
att fullfölja eller återkalla 
ansökan om vård enligt LVU 

FC   

4.9:26 14A § 2 st LVU Lämna uppgifter om enskilda 
som vårdas enligt LVU till 
Statens institutionsstyrelse 

FC  Avser endast de 
uppgifter om den 
enskilde som är 
relevanta för 
uppföljningen, ej hela 

    akten. 
 
 

4.10 Tillsynsärenden 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.10.1 14 kap 6§ SoL Avsluta utredning enligt Lex 
Sarah 

SAS  Enligt beslutad rutin. 
Ersätts vid förfall av VC. 

  med bedömning eller   
  ställningstagande   

4.10.2 14 kap 6 § 
SoL 
24e § LSS 

Ansvara för utredning och beslut 
vid allvarliga missförhållanden 
eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande 

FC X Enligt beslutad rutin. 
Ersätts vid förfall av VC. 
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4.10.3 14 kap 7 § 
SoL 
24f § LSS 

Anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig 
risk för allvarligt missförhållande 

FC X Enligt beslutad rutin. 
Ersätts vid förfall av 
vc. 

 

Information till nämnden 

4.10.4  Generella yttranden till 
tillsynsmyndighet, till exempel 
tillsyn och kvalitetsgranskning 

N Ordf  Med tillsynsmyndighet 
avses JO, JK, 
Socialstyrelsen och IVO 

4.10.5  Yttrande och svar till 
tillsynsmyndighet i 
individärenden. 

FC  Med tillsynsmyndighet 
avses JO, JK, 
Socialstyrelsen och IVO 

4.10.6 16 kap 6f § SoL 
28f § LSS 

Rapportera till IVO och revisorer, 
som avses i 3 kap 8 § KL, de 
gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader 

FC X  

4.10.7 16 kap 6f § SoL 
28f § 2 st. LSS 

Rapportera till IVO och 
revisorer, som avses i 3 kap 8 
§ kommunallagen, gynnande 
beslut som avbryts och som 
därefter inte verkställts inom 
tre månader 

FC X  

 

 

4.11 Övrig handläggning av ärende, yttranden 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

4.11:1 10 § Lag om 
god man för 
ensamkomm 
ande barn och 
FB 

Väcka talan om 
en särskilt 
förordnad 
vårdnadshavare 

 

-- anmäla behovet 

Utskott 
 

 

 

FC 

 När barnet beviljats 
uppehållstillstånd och 
överförmyndaren 
underrättat nämnden 
om detta 

4.11:2 2a kap 10 § 
SoL 

Meddela inställning i fråga om 
mottagande av ärende från 
annan kommun 

FC  Beslut om pågående 
insats tas över 
såsom vore det vårt 
eget 

4.11.3 2a kap 11 § 
SoL 

Ansökan hos IVO om 
överflyttning av ärende 

Utskott   

4.11.4 ÄB:20:8a Dödsboanmälan till Skatteverket FC MyndHandl  
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5. Allmänt 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

5.1 KL 6 kap 36 § Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

N Ordf  Ska anmälas vid 
nämndens nästa 
sammanträde 

5.2 OSL 6 kap 
3-6 §§ 

Beslut om utlämnande av 
allmän handling med förbehåll 
eller att inte lämna ut en allmän 
handling. 

FC X ö(f) 
 

Utlämnande av 
handling utan 
förbehåll eller 
sekretess, 
lämnas ut av den 
som har hand 
om handlingen. 

5.3 FL 45 § Beslut om avvisande av för sent 
inkomna överklaganden. 

FC X  

5.4 Gemensamt 
reglemente för 
kommunstyrelsen 
och övriga 
nämnder i 
Kungsbacka 
kommun 

Utse ombud med rätt att föra 
talan i alla mål och ärenden 
som enligt lag eller annan 
författning ankommer på 
nämnden eller på annat sätt 
faller inom nämndens 
ansvarsområde 

FC   

5.5  Skolfonder: 
Elof Lindälv: 
Elof Lindälv stipendiefond 
Aranäs AB fond för 
ekonomistuderande 
Aranäsgymnasiet: 
Kurt Christiansson fond 

FC Gymnasiechef  

5.6  Föreslå stipendiater till Arvid 
och Hildur Anderssons fond 

N Ordf  Förslag till KS 

5.7  Beslut om stipendiater till 
Ann-Sophie och F C Hallgrens 
samt Britten och Gunnar 
Gagnells fond 

N Ordf   

5.8  Utfärdande av fullmakt att 
företräda nämnden i tvister och 
betalningsskyldighet 

N Ordf   

5.9  Framställning och rekvisition 
av statsbidrag till 
gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

FC   

5.10  Återsökning av hyresgarantier FC Ekonom 
Stöd & 
Styrning 
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5.11 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen 
EU 2016/679 
och 
dataskyddslagen 

Besluta om att helt eller 
delvis avslå framställan om 
begäran av utövande av 
registrerads rättigheter 

FC X  

5.12 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen EU 
2016/679, artikel 28 

Teckna avtal om 
personuppgiftsbiträdes 
behandling av personuppgifter 
för den personuppgifts- 
ansvariges räkning 

FC X  

5.13 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen 
EU 
2016/679 

Utse dataskyddsombud för 
nämnden 

FC X  

5.14 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen EU 
2016/679, artikel 
33-34 

Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 
 

Delegeringen omfattar anmälan 
till Datainspektionen i 
förekommande fall, samt 
yttrande i ärende som med 
anledning av en anmälan inleds 
av datainspektionen. 

FC Systemförvaltare/ 
Dataskyddskontakt/ 
motsvarande 

funktion 

 

5.15 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen EU 
2016/679, artikel 
30 

Upprätta och underhålla 
den 
personuppgiftsansvarige
s förteckning över 
personuppgiftsbehandlin
gen.  

FC Förvaltningens 
dataskyddskontakt 

 

5.16 Allmänna 
Dataskydds 
förordningen EU 
2016/679, artikel 
35 

Beslut med anledning av 
konsekvensbedömning/
DPIA vid viss 
personuppgiftsbehandlin
g. 

FC   
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5.17 Patientsäkerhets-
lagen kap 3 § 5 

Anmälan Lex Maria FC Verksamhetschef för 
Elevhälsans medicinska 
insatser 
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6.Ekonomi och inköp 
 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärkning/ 
Villkor 

6.1 Kommunens 
tillämpnings- 
föreskrifter för 
upphandlings- 
policy 

Beslut om upphandling inom 
nämndens verksamhets- 
område. 
Beslutanderätten innefattar 
följande: 

FC X Beslutsrätten gäller inom 
budgetansvar för 
respektive ansvarsområde 
och i enlighet med 
gällande upphandlings- 
regler. 

  - Beslut att inleda 
upphandling 

- Beslut att godkänna 
tilldelning, gäller även 
återta tilldelning 

- Beslut att underteckna 
avtal efter att 
avtalsspärren löpt ut 
alternativt efter att 
domstol avslagit 
ansökan om 
överprövning 

- Beslut att avbryta 
upphandling, gäller 
även återta avbrytande 

- Beslut om ändring och 
tillägg till avtal 

- Beslut om uppsägning 
eller hävning av avtal 

   

Vid större upphandlingar 
som har långsiktig effekt, 
ska nämnden informeras 
innan upphandling sker. 

 

Inför beslut ska samråd 
alltid ske med Service 
Inköp. 

 

Nämnden kan 
besluta att 
delegationen ska 
omfatta särskilda 
belopp. Om inte så 
gäller beslutet 
inom budget. 

6.2 Nämndens Beslut om förvaltningsbudget FC   
 beslut om med fördelning på  
 nämndbudget verksamhetsnivå  
 och   
 Kungsbackas   
 styrmodel   

6.3 Regler för 
kommunens 
likvidplanering, 
krav- och 
inkasso- 
verksamhet samt 
kontanthantering 

Beslut om att avskriva 
utestående fordringar upp till 
ett basbelopp 

FC X Avskrivning om 
högst ett basbelopp 
får vidare- 
delegeras 

 Fastställd av 
kommunfullmäk 
tige 2010-09-07 
§ 160 
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6.4 Kommunens 
tillämpnings- 
föreskrifter för 
upphandlings- 
policy 

Försäljning av inventarier 
och utrustning 

FC VC Vilken VC beror 
på berörd 
verksamhet 

6.5 Attest- 
reglementet 

Utse beslutsattestanter och 
ersättare för nämndens 
verksamheter 

FC  Anmäls till N en 
gång per år 

 

7.Personal 

Här anges delar inom personalområdet som kräver delegering för 
tjänstemannabeslut. Övriga ärenden inom personalområdet som är att 
betrakta som ren verkställighet finna angivna i en särskild förteckning. 

 

Nr Lagrum/Stöd Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare- 
delegera 

Anmärknin 
g/ 
Villkor 

LAS 
Anställningar (både tillsvidare- och visstidsanställningar) 

7.1 LAS, 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning 
och tidsbegränsade 
anställningar längre än 6 

FC  Samråd med 
presidie innan 
anställning 
Tidsbegränsad 

 månader avseende chefer direkt 
underställda förvaltningschefen 

 anställning kortare 
än 6 månader är 
verkställighet. 

    Innefattar 
    lönesättning och 
    samtliga övriga 
    anställnings- 
    villkor. 

7.2 LAS, 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar 
längre än 6 månader för övrig 
personal inom förvaltningen 

FC X Tidsbegränsad 
anställning kortare 
än 6 månader är 
verkställighet. 
Innefattar 
lönesättning och 

     samtliga övriga 
     anställningsvillkor 
     . 

7.3 AB Beslut om disciplinåtgärd 
såsom varning och löneavdrag 

FC X Samråd med 
förvaltningens 
HR- specialist 

7.4 AB Beslut om avstängning FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 
specialist 

7.5 LAS 7 § Beslut om uppsägning av 
personliga skäl 

FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 
specialist 

7.6 LAS 18 § Beslut om avsked FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 
specialist 

7.7 LAS 7 § Uppsägning på grund av 
arbetsbrist 

FC X Samråd med 
förvaltnings HR- 
specialist 
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7.8 Avtal Förhandla och teckna 
kollektivavtal om den 
individuella fördelningen inom 
respektive förvaltning i 
samband med löneöversyn 

FC   

7.9  Tjänstledigt längre än 14 dagar 
i de fall ledigheten inte följer av 
lag, annan författning eller 

FC X Ledighet som 
följer av lag, 
annan 
författning eller 

 avtal.   avtal är 
verkställighet. 

7.10 LOA 7 c § 
AB 8 § 

Beslut om bisyssla FC X  

7.11 Reglementet Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse 

FC VC  

7.12 Pensionsavtalet Besluta i enskilda ärenden 
rörande pensionsfrågor för 
förvaltningens anställda 

FC X  

7.13 LAS § 15, 30-31 Utfärda varsel om upphörande 
av visstidsanställning 

FC X Utfärdas 
centralt av 
lönecenter på 

     uppdrag av 
     närmaste chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beslutad av: Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2019-

08-21, reviderad: 2020-10-07, 2020-12-02, 2021-05-19, 

2021-08-25,  

2021-12-08 GA/2018:9 

Gäller från: 2019-08-21 

Ansvarig förvaltning: Gymnasium & Arbetsmarknad 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 

GA 2021-00003 

 
 

 

 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Återrapportering av delegeringsbeslut 2021-12-08 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-11-01 - 2021-11-30. 

Sammanfattning 
Delegeringsärende Delegat/beslutsfatt

are 
Beslutsdatum Beslutets innehåll Ärende 

(Dnr) 

4.1:36 Gymnasiechef 2021-11-12 Yttrande till 
Skolinspektionen i 
individärende. 

 

2021-00248 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-11-10 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 

 

2021-00261 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-11-12 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 

 

2021-00262 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-11-23 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 

 

2021-00270 

5.14 Dataskyddskontakt 2021-11-24 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 

2021-00273 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

 

4.1:37 Förvaltningschef 2021-11-08 Beslut om tilläggsbelopp 2021-00252 

4.1:37 Förvaltningschef 2021-11-08 Överenskommelse/avtal 
om ersättning till 
fristående huvudman som 
innefattar tilläggsbelopp. 

2021-00256 

4.1:37 Förvaltningschef 2021-11-08 Överenskommelse/avtal 
om ersättning till 
fristående huvudman som 
innefattar tilläggsbelopp. 

2021-00257 

 



 
 

Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 

GA 2021-00269 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Fyllnadsval till programråd 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad utser Max Ramström (M) som ledamot till programråden 
för El- och energiprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet. 

Sammanfattning av ärendet 
Programråden för El- och energiprogrammet och Hotell- och turismprogrammet har en vakant plats 
sedan Karin Augustsson (M) entledigats från uppdraget som ledamot i nämnden för  
Gymnasium & Arbetsmarknad och därmed även från uppdragen i programråden. De vakanta platserna 
på El- och energiprogrammet och Hotell- och turismprogrammet föreslås fyllas av  
Max Ramström (M).  

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

Bilaga, Programråd och verksamhetsråd 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Gymnasiechefen 

 

 

Markus Ternblad  

Utvecklingsledare     



Programråd och verksamhetråd, 2021-11-30 
 

Yrkesprogram - Programråd Datum och tid Sammankallande Representant nämnd 
Barn- och fritidsprogrammet 2021: 8 december kl 13.30-15 

2022: 4 maj kl 13.30-15 
Jacob Grapengiesser Barbro Mellgren (L) 

Charlotta Hedqvist (C) 
 Morgan Johansson (M) 

Bygg- och anläggningsprogrammet  2021: 3 november kl 14-16 
 2022: 30 mars kl 14-16 

Lisa Jönsson  Marianne Pleijel (M)  
 May-Louise Flyrin (S) 

Vård- och omsorgsprogrammet  2021: 28 okt kl 13-14.30 
 2022: beslutas på höstens  
 programråd 

 Malin Edefors  Jenny Nilsson (M) 
  Elin Hysén (L) 
 My Clingston (KD) 

El- och energiprogrammet  2021: 27 okt på fm 
 2022: ej klart 

Jan Gelin Max Ramström (M)  
 Fredrik Kollberg (KD) 
Hampus Jägnert (SD) 

Fordons- och transportprogrammet 2021: 12 okt kl 15.00 
2022: 5 april kl 15.00 

Bengt Ronnstedt Emanuel Forsell (M) 
Violet Dunér (V)  
Charlotta Hedqvist (C) 

Handels- och administrationsprogrammet  2021: 26 oktober kl 8.30-10 
 2022: 5 april kl 8.30-10 

 Petra Bertilsson  Annika Hedman (C)  
 Hampus Jägnert (SD) 

Maria Svärd Wänt (M) 
  Hotell- och turismprogrammet gemensamt    
  med RL 

 

 2021: 8 sept 15.30-17 
 2022: ej bokat 

Charlotte Costerdal  Fredrik Kollberg (KD)  
   Rickard Wäst (S) 
 Max Ramström (M) 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
gemensamt med HT 

 2021: 8 sept 15.30-17 
 2022: ej bokat 

Catharina Thorell  Carita Boulwén (SD)  
 May-Louise Flyrin (S) 
 Jenny Nilsson (M) 

 
 
 

 
Verksamhetsråd   Representant nämnd 
Gymnasiesärskolan    Roger Krantz (SD)  

 My Clingston (KD) 
Vuxenutbildningen 2021: 15 oktober 10.00-11.45 

2022: ej bokat 
Carina Bergsman (ht -21) 
Frida Svärd (vt – 22) 

May-Louise Flyrin (S) 
 Carita Boulwén (SD)  
  Emanuel Forsell (M) 



Yrkeshögskolan 2021: 11 nov 15.00-16.30 
2022: Ej bokat 

Carina Bergsman (ht -21) 
Frida Svärd (vt -22) 
 

 Violet Dunér (V)  
 Roger Krantz (SD) 

Arbetsmarknadsenheten 2021: 18 nov 15.00-17.00 
2022: Ej bokat 

Anette Skårvik Maria Svärd Wänt (M) 
 Annika Hedman (C) 
  Elin Hysén (L) 
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